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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta, Josep Torres substitueix Cati
Palau.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Marga Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions.

Compareixença del Sr. Alexandre Forcades i Juan,
promotor del Pacte Educatiu a les Illes Balears, relativa a
la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en
l'elaboració del Pacte per l'Educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d'entitats i de persones
expertes que es consideri convenient.

Idò passaríem a l’ordre del dia que consisteix a la
compareixença del Sr. Alejandro Forcades, promotor del Pacte
educatiu a les Illes Balears, relativa a la ponència d’estudi per
tal d’assegurar la participació en l’elaboració del Pacte per
l’educació de totes les forces polítiques representades, així com
la d’entitats i persones expertes que es consideri convenient.

Donam la benvinguda al Sr. Forcades. El Sr. Forcades és
empresari. Els seus estudis: és llicenciat en ciències
econòmiques, Universitat Comercial de Deusto, 1959.
Licenciado en derecho, Universidades de Deusto y Valladolid,
1958. Psicólogo industrial, Escuela de Psicología de la
Universidad Central de Madrid, 1968. Diplomado en dirección
de empresas y DD; diplomado en informática, Escuela de
Organización Industrial de Madrid, 1978; máster en dirección
de empresas, Instituto de Empresa Madrid, 1981. Otras
actividades, abogado, colegiado ejerciente núm. 1219;
consejero de distintas empresas. Ha sido profesor responsable
del área del factor humana del IBD. Conseller de Economia i
Hisenda del Govern Balear entre 1987 y 1993 y es el
presidente del Cercle d’Economia de Mallorca.

Per tant, li donam la benvinguda, Sr. Forcades, i té vostè la
paraula per fer la seva exposició oral, durant un màxim de trenta
minuts.

EL SR. PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES
ILLES BALEARS (Alexandre Forcades i Juan):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta i senyors diputats, i moltes
gràcies per haver-me convidat, perquè en qualsevol cas estic
molt content de poder-los explicar quina és la visió que tenim
nosaltres de l’educació, les feines que hem fet i per què estam
amb aquest tema.

Crec que és important que sàpiguen que el Cercle
d’Economia és una institució privada, emparada en un decret de
l’any 2002, em pareix, que té uns 200 i busques de socis els
quals són empresaris, professionals independents, assessors
fiscals; no admetem polítics en exercici i tampoc cap tipus de
subvenció, per tenir la independència.

I la primera cosa que hauria de dir és que actuam en aquest
moment a través de comissions i, diguem, hi ha diverses
comissions, hi ha la d’educació, que és la més important; n’hi
ha una que es diu watchdog, que és perro vigilante, que és una
expressió que empra el Senat americà per vigilar els polítics a
través del finançament. Hi ha una comissió d’evolució
econòmica per mesurar com anam; hi ha una comissió
d’innovació; hi ha una comissió de societat civil; hi ha una
comissió d’economia de la salut, i ara n’estam preparant una
d’energia. A través d’aquestes comissions s’estudien problemes,
es fa un pla de treball i l’aprova l’assemblea.

Nosaltres no ens vàrem ficar a l’educació al principi per un
tema altruista, sinó que, preocupats per un creixement sostenible
de les Balears, territori escàs, un turisme que és l’activitat més
important, però que, ja ho vàrem dir l’any 2007, quan vàrem
repensar el model de creixement com a conseqüència de la crisi
que venia, perquè nosaltres vàrem dir: vendrà una crisi; no
sabíem que vendria la crisi financera, però que havia de venir
una crisi de la construcció segur, no?, que farien falta activitats
complementàries, perquè el turisme, per bé que vagi, és el 60%.
I la resta durant molts d’anys, encara que pareixi una boutade
era la construcció. Home, què diu vostè, la construcció, no, no,
doncs entre una cosa i l’altra, doncs, diguem els llanterners, els
fusters, els tal, hem de cercar activitats complementàries. Clar,
aquestes activitats complementàries es basen en el coneixement
i el coneixement es basa en l’educació.

I vet aquí que vàrem descobrir, quan vàrem començar a
rascar, perquè el que fem nosaltres és preparar-nos, en aquell
moment el que vàrem fer és un curs, fa sis anys, dedicat a citar
els conferenciants experts més importants en educació de
qualsevol branca, fins i tot vaig fer venir el que havia fet la
LOGSE, que era un amic nostre que era per Sud-Amèrica, i
vàrem descobrir que Espanya era la darrera d’Europa, ara és la
penúltima, crec que Portugal ens ha passat i que Balears era la
darrera d’Espanya.

Bé, quan jo ho contava a la gent del Cercle no s’ho creien;
home, no, ha d’estar equivocat, no pot ser, no pot ser, bé, doncs
vàrem dir aleshores s’ha de ficar-s’hi a fons i ens vàrem
proposar que així com el finançament havia estat l’objectiu de
la primera legislatura, havíem d’anar a la segona amb un
compromís dels polítics i ens hi vàrem posar.
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I ens trobam també amb un tema molt important que el
vàrem reproduir fa quinze, fa quinze dies un dels nostres socis
colAlaboradors, que és el Banc de Bilbao, ens va convidar a fer
un acte conjunt de presentació d’un informe sobre Balears i
d’un informe sobre el Regne d’Espanya, bé, punt negre, capital
humano, a zero, a zero. I va afegir: “Y esto entorpecerá la
salida de la crisis y el crecimiento”. Dic, per favor, repetiu-ho,
perquè l’any passat vares dir només que era baix i jo vaig dir
una cosa d’una manera molt radical, perquè quan parles doncs
de vegades, doncs vols ..., i va molestar, i vaig dir: serem els
darrers en sortir de la crisi si no canviam l’educació. Bé, dic, tú
lo has dicho mejor, es decir que la capacidad de salida de la
crisis de Baleares vendrá minorada por el problema de la
educación. Y el crecimiento vendrá minorado por la educación.

Això què vol dir? Que no sortirem de la crisi? Clar que en
sortirem, però si n’haguéssim pogut sortir en tres tiempos, en
sortirem en quatre temps perquè estarem frenats per això. I ens
vàrem atracar a pensadors, a aquests pensadors que conten, que
entusiasmen, que aporten idees i reflexions i podem tenir una
visió; i ens va començar a posar tristos veient que, i ja m’estic
aproximant al present, que totes les revistes, no d’educació, sinó
d’economia, d’indústria, estrangeres, bé, a les eleccions
americanes, que aquí (...) les bregues més fortes entre Obama i
en ..., no me’n record del nom del candidat republicà, era
l’educació, l’educació, és a dir, una lluita, si escoles maternals,
si no escoles maternals, si la família, no la família. Avui mateix,
jo estic subscrit a una revista, Le Nouvel Observateur, de
sempre, també estic subscrit a d’altres, i aleshores aquí surt el
dictamen del Tribunal de Comptes, és una revista diguem molt
(...), és a dir que ..., i el Tribunal de Comptes ha fallat, la
setmana passada, que li sobren professors, i dins la campanya
d’Hollande hi havia l’esgotament de 60.000 professors i
ensenyants que li sobren, i fa una repassada dient que els
professors estan molt mal utilitzats pel sistema. I aposta també
veim declaracions de persones que han estat ensenyants, que
han estat directores d’escoles, que ja diuen que és important
reclutar el professor no pel que sap sinó com a un director
artístic, com es mou, com motiva, com engresca, etc.

I vàrem començar a intercanviar experiències amb la
societat civil, ens començàrem a reunir amb gent de la
Universitat, amb els sindicats, amb l’STEI, i vàrem fer una
espècie de decàleg, de deu coses bàsiques que havíem de fer. I
record, com a anècdota, que hi havia un punt que era tornar a les
humanitats, a Grècia, i quan vàrem parlar amb un amic meu,
catedràtic d’educació, de l’escola, diu: home, Alexandre, es nota
que aquest paper la fet la derechona. Dic, i per què ho dius?
Diu, això de les humanitats? Dic, te pareix que canviem i posam
“d’acord amb l’esperit de la IlAlustració”? Conforme. Com veieu
hi ha un nominalisme tremend.

I quan vàrem parlar amb l’STEI, doncs, deien, home, això
de la cultura del esfuerzo no va amb nosaltres, tal i qual; i
nosaltres vàrem dir: te pareix que diguem: “coma, respetando
la igualdad de oportunidades”. Conforme. Poc a poc, poc a
poc, i ens vàrem anar ajuntant, i al final ens vàrem ajuntar doncs
els que som ara, vàrem començar amb un nucli dur, el Cercle
d’Economia, la Cambra de Comerç, el ColAlegi d’Advocats, el
ColAlegi d’Arquitectes, l’Escola Catòlica, la Confederació de
Pares d’Alumnes de les Illes Balears, molt important, no ens ha
abandonat, fins i tot vaig haver de treure el Llibre Vermell de
Mao perquè, clar, hi havia un moment que amb les retallades,

tal i qual, que nosaltres hem suportat, però amb bisturí, perquè
talla més que les tisores però és més fi i perquè s’ha de retallar
per créixer. Bé, dic aquí hem de fer (...) vosaltres aneu a la vaga
per defensar el que us han tallat, però veniu amb nosaltres per
defensar aquestes quatre coses que demanam, que ara sabreu. I
no ens hem separat.

I també, la Federació de Directors, gent molt important,
anant a Menorca concretament, hi ha qualcú de Menorca? Sí,
ah, molt bé, anant a Menorca, doncs concretament a qualque
acte que vaig assistir em vaig reunir amb directors de centres
escolars, no me’n record dels noms, però de Ferreries o el que
sigui, són gent molt bona, i després, bé, es varen apuntar
l’Empresa Familiar, Joves Empresaris, la Universitat de les Illes
Balears, l’Associació (...), USO, FSIE, AMPE, FEA Baleares,
FACUA, veterinaris, notaris, economistes, educadors socials,
directius de centres d’adults, enginyers, etc. I això va ser la
plataforma i amb aquesta plataforma, quan varen venir les
eleccions, nosaltres vàrem presentar quatre papers als partits, a
tots, perquè ara només parlam amb els que tenen representació
parlamentària; vàrem dir que, bé, continuarem amb la..., vàrem
fer un balanç del finançament, continuarem, ara no en parlarem
perquè no ens hem de contaminar. Varem parlar de la
administración eficaz, vàrem parlar de la sostenibilidad de las
cuentas públicas, en aquest moment per exemple el Cercle
maneja unes comissions amb el PSM, bé, amb MÉS, amb el
PSOE, que ja ens hem passat tota la llei de finances, i ara ens
queda PP i Govern, per modificar la llei de finances, perquè
nosaltres consideram que des de fa trenta anys els pressuposts
es fan malament.

Us posaré un exemple, ara han de venir 400.000 euros de
BrusselAles, ingressos, 400.000 euros, bé, despeses, no venen
aquests 400.000 euros, ja tenim dèficit i tenim els pobres
proveïdors que no cobren, no? Bé, doncs, estam ... I allà vàrem
plantejar un pacte, també, i aquest ens ha anat bé, perquè el que
no és al Govern quan ha de fer un pacte diu que si el fem guany
qui governa, i vàrem decidir fer feina per separat, el Partit
Popular amb MÉS, Partit Popular amb PSOE, que ja han fet els
deures, han repassat tots els esborranys de la llei de finances,
MÉS ha donat el vist-i-plau; també en primera passada el
PSOE, hem de fer una segona passada perquè hi ha gent que
falta, i ara començarem amb el PP i el Govern, no? I vàrem dir
de fer-ho per separat, perquè així nosaltres faríem d’entitat
independent i si qualcú es volia aprofitar del pacte nosaltres
diríem, el testimoni, no, miri, aquest partit ha dit que sí a tot,
són vostès, etc.

I vàrem presentar això i bé, aleshores doncs nosaltres tenim
molt bones relacions amb el partit que governava, perquè ens
vam oferir amb el finançament, és a dir que nosaltres vàrem fer
un paper com aquest de finançament, en vàrem entregar un a
Matas i un a Antich, Antich va guanyar i Antich ens va cridar.
I aleshores fins i tot va fer director general de Pressupost Joan
Rosselló, que feia feina amb nosaltres, i ara ha entrat de director
general de Pressuposts Antoni Costa, eivissenc, que feia ara
feina amb nosaltres, o sigui que ho tenim molt bé.

Bé, i va ser quan, concretament, el PSM, que m’havia dit
que sí, em va dir ara no et puc firmar perquè, com que hem fet
una coalició en què hi ha Els Verds, no sé qui hi ha, doncs
aquests estan..., no podem firmar; bé, no passa res, no passa res.
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I ens vàrem trobar amb la sorpresa que quan vàrem parlar
amb el Partit Popular, que en aquella temporada amb el
finançament no ens havíem entès massa bé, doncs el candidat,
en José Ramón Bauzá, va dir quiero firmar el primero. Dic,
aquí no hi ha primeros ni segundos, esto está en aquél
despacho, el primero que vaya a firmar, i va firmar. Bé, va
guanyar les eleccions, nosaltres de vegades intentam ajudar
qualsevol partit polític o qui governi si té un problema
d’imposts, què opinam, etc., i hem continuat parlant amb el
PSOE i amb el PSM, i els hem dit: si voleu fer una bona
oposició van un poc lents, és un tema que no..., bé, no era dins
el seu calendari.

I aleshores, de forma molt resumida, i tenint en compte que
el bessó de la nostra proposta és això de Gabilondo més PISA,
doncs vàrem entregar un manifiesto allà on posàvem clars uns
objectius que havíem d’aconseguir: què passava amb el fracàs
escolar? Què passava amb l’abandó? L’espectacle, etc., i jo us
vull fer una observació, si d’aquí a un moment pensau que critic
qualque partit m’he equivocat, és a dir, nosaltres creim que són
avatars, són circumstàncies, el finançament, un fracàs. Per què
havia passat així? Borrón y cuenta nueva.

L’educació, des que hi ha autonomia per a mi, crec, és un
fracàs, un fracàs, no s’obtinguin coses més ..., fins i tot i
concretament de vegades hi ha hagut esforços, concretament en
Damià Pons del PSM va fer un esforç per fer una normativa, per
poder fer ja avaluacions, després va entrar, no va fer res. Canvis
de consellers, bé, aquí en duem dos, l’altra vegada també el
PSOE en va canviar dos; de directors de Planificació crec que
en duem set, etc.

I de forma resumida, el pacte, que el teniu, que és a la
pàgina web del Cercle, del Cercle d’Economia, hi ha el Pacte
Educatiu amb tots els temes, i durant dos anys, resumint, volem
adaptar la cultura (...) de resultats a avaluació com a un nou
paradigma en la gestió del sistema educatiu, això ho fan a tota
Europa, i això hem d’anar alerta perquè ens han d’avaluar a tots,
al es famílies, als governs, a l’administració, als alumnes, als
professors, no es tracta de dir, no, ara anirem per ..., no, no, no,
jo crec que concretament, sempre pos un exemple, i dic: us
imagineu una fàbrica que hi ha 10.000 empleats, 10.000 obrers,
10.000 eh, 10.000, jo he estat a una de direcció general que eren
6.000, Déu n’hi do, i posam cinc directors generals, per
governar, un és expert en pedagogia, l’altre és expert en no sé
què, són allà a un despatx, però no hi ha ningú que el matí els
compti, a qualsevol lloc que n’hi ha 10.000 els compten. Quan
vàrem fer es servei, vostès són molt joves: ¿Cuántos forman
hoy? Doncs, miri, 8.000; ai! Són 10.000. Què passa? No, n’hi
ha 1.000 de malalts. Bé, això ho hem de mirar, perquè 1.000
són..., i n’hi ha 1.000 que aguanten la columna,... bé.

Doncs, el fracàs, fonamentalment, és, diguem, l’autonomia
es va fent gran i aleshores manejar tots aquests esforços, i
nosaltres som partidaris dels bons funcionaris; nosaltres pensam
que una de les causes de la corrupció és que tal vegada el polític
ha impedit el lloc del alto funcionario, entonces, el alto
funcionario és una peça fonamental, el alto funcionario està
més amb contacte amb la realitat, diguem, diària, de dir que jo
ara som un polític, hi ha un concurs, i dic, oye Pepe, mira, este
que se ha presentado, hazlo bien eh, pero piensa que nos ha
ayudado un poco, tal y cual; l’alt funcionari és un senyor que
no..., que no..., no juga a aquesta... Bé, però que realment hem

de crear una administració que estigui al servei del ciutadà, no
una administració que creixi com creix el càncer, és a dir, que
qualsevol burocràcia està produint més burocràcia, qualsevol
burocràcia crea més comissions.

Aleshores, cultura d’avaluació, tots hem de ser avaluats i
tots hi estam conformes, concretament duim dos anys, però us
he de dir que no s’ha avançat i la normativa ho permetia perquè
hi havia moments en què ens deien “no, home, és que ara ve
aquesta llei nota, etc, “ bé, que vengui, jo estic disposat que si
vosaltres creieu que ve una llei nova que atura alguna cosa que
deim, jo m’atur, deim el que volem fer i quan vengui la llei,
veurem què feim, no, està això..., llavors vos ho explicaré, no
s’ha avançat i la normativa en vigor no s’aplica, és a dir, no es
fa avaluació quan realment hi ha una normativa que obliga a fer-
la. I nosaltres hem proposat una normativa perquè nosaltres
cada apartat (...) l’avaluació. 

Ara bé, estabilitat del sistema, era el segon punt, idò el que
volíem és que... diguem, el cos fonamental d’ensenyar,
permanent, que ajuda els polítics a administrar l’educació fos un
cos més permanent, és a dir que no..., i li comentava una broma
que... vaig fer una frase “evitar que...”, no ho sé, no deia ni
amiguete ni..., alguna cosa i ho vaig canviar perquè...idò, els
polítics sempre em demanen “home, no et fiquis amb els
polítics” i jo dic una cosa: la millor forma de rompre la decepció
que té la ciutadania dels polítics és fer veure que la política és
cosa de tots, a posta volem fer coses amb vosaltres, volem
ajudar, no vos volem suplantar, sinó que... “bé, què opinau?”,
bé, idò activitat del sistema, idò no hem avançat tampoc.

Unes mesures estructurals d’impacte directe en l’èxit
escolar, el punt més important d’aquestes pautes és superar el
fracàs escolar, aleshores hi havia distintes normatives, unes que
feien referència als centres escolars, no hem avançat, volíem
tenir una normativa, volíem ja fa... una sèrie d’escoles o de
centres per mirar quines eren les bones pràctiques, perquè hi ha
bones pràctiques, i aleshores com fer un... no sé, com... fer una
agrupació de bones pràctiques.

Professorat, tampoc, volíem millorar la carrera de
professorat, el sistema de selecció, fins i tot coses innovadores,
a l’estranger, per exemple, el tribunal aquest de comptes francès
insisteix a mirar de fer seleccions amb professors que dominin
dues assignatures, per exemple, una novetat que hi ha a França,
o per exemple, donar per suposat, condició necessària, home!,
dominar el tema, suficient, idò, motivació, empatia, coèxit, que
és el fonamental, eh? A França diuen que el fracàs és que
aquests professors, (...), la consellera, el ministeri
d’ensenyament no els maneja bé i ells no entusiasmen el
alumnes, parlar de direcció de centres, és a dir, no pot ser en
aquests moments, per exemple, hi ha 60 centres, només se n’han
presentat 28, com és possible?  Com és possible que acabem
sempre amb un senyor que quan vas a protestar diu “bé, jo no en
som res, eh?, a mi m’han posat aquí”, en qualsevol país del
Pirineu per amunt hi ha uns directors, anomenats d’una manera
o de l’altra, a segons quins llocs amb més ponderació dels...
dels... comitès escolars, eh?, amb altres del ministeri, però un
nombre més, una carrera, fonamental. Hi ha 60 vacants, 28
candidats. 
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Volem també aconseguir una major implicació de les
famílies, és fonamental. És fonamental, el centre és fonamental,
però el centre té un entorn, un entorn que afecta l’ajuntament,
afecta el barri, afecta... diguem, les famílies, no?, implicar les
famílies.

Vàrem proposar unes mesures estructurals que afecten
l’organització dels estudis per començar a ampliar, fomentar i
donar flexibilitat a la formació professional. Aquí s’ha fet
alguna cosa, no el suficient, però s’ha fet un esforç en la
formació dual, però no es pot comparar amb el que hi ha a
l’estranger. A l’estranger hi ha un autèntica revolució de la
indústria i de la formació professional i aleshores veureu a
qualsevol revista, però no d’educació, una revista d’indústria,
d’economia, d’innovació com, per exemple, fan propaganda de
la impressora tridimensional, aquí vendrà un moment que un
alAlot, així com hi va haver en el Silicon Valley uns senyors que
en calçons curs varen començar a fer cosetes, hi haurà alAlots
que dins un garatge amb una tridimensional faran qualsevol eina
que faci falta. S’ha fet molt poc si ho comparam amb el que
passa a l’estranger.

Una sèrie de mesures per aconseguir que els estudiants
finalitzin l’educació obligatòria. Com veieu, coses aquí... no hi
ha política, hi ha tècnica. No hem implementat cap mesura, fins
i tot a les retallades, és clar, això és molt difícil... és a dir, en
una empresa de 10.000 persones idò, bé, aquestes retallades,
conveni colAlectiu per aquí, etc., hi hagués hagut diguem unes
negociacions. Possiblement, si a la conselleria es parlàs amb els
directors, hi hauria un director que diu “no, no si vostè em vol
treure un professor, me’l pot treure, em sobra, però no em llevi
aquest treballador, aquest educador, els TISE que dieu vosaltres,
no me’l llevi”, idò, això ha anat a menys, i és fonamental.

Unes mesures que també hem proposat perquè... continuïn
la seva formació més enllà dels 18 anys i després també mesures
per millorar la qualitat educativa. És un tema que depèn molt de
tenir un professor format; un pla per a les TIC i sobretot -
sobretot- mesures que garanteixin que tots els joves es
comuniquin, s’expressin, comprenguin, sàpiguen escriure i
escriure correctament en els dos idiomes oficials i almenys en
un idioma estranger, que m’heu de dir que hi ha un gran esforç,
però podem demostrar científicament que quan..., primer quan
van a la universitat ens diuen a la universitat “cada any són
pitjor”, això m’ho va dir una de la universitat, Déu n’hi do!,
“cada any són pitjors els que han de venir”, o sigui que els que
han de venir són pitjors que els han vingut, i quan van a les
empreses que han de fer una exposició tenen molts de
problemes per fer un informe, quan realment avui dia la
intelAligència emocional quasi, quasi és més important que la
intelAligència diguem d'aptitud i també l’empatia, saber
negociar, etc.

I vàrem acabar demanant una mesa per l’educació i també
una priorització pressupostària, vàrem proposar fer un esquema
del que podria ser un centre ideal, fent una síntesi del que hi
havia a l’estranger, a Suècia, a Noruega, que han passat per
nosaltres, no?, i llavors veure quins recursos feien falta i intentar
vestir-los i després fixar una priorització pressupostària.

Bé, nosaltres tot d’una que vàrem acabar les eleccions,
vàrem anar a... ens vàrem presentar a la conselleria, quan hi
havia una reunió del comitè del fòrum balear... hi vàrem insistir
i ens varen dir que preparar un gran pacte... vàrem dir “nosaltres
preparam el pacte (...) temps, però el que nosaltres volíem és
començar, sí, ens reuníem, no feim res, hem d’escriure, etc, hem
de saber l’any que ve què hi haurà...”, fins que bé, es va
presentar això del pacte, nosaltres hi vàrem donar suport, vàrem
ser tots allà en aquella reunió i al final, idò, el que passa sempre,
que el polític com diu (...) post factum, o com deim en
mallorquí “les travesses després del diumenge es fan molt
fàcil”, home!, perdonau-me, però és clar darrera el pacte
escolar, el Parlament perquè hi ha hagut un conat, etc., bé, hem
fotut un any, bé, idò ara començam, bé.

Aleshores ja vàrem donar passa amb permís del conseller,
vàrem tenir coses molt importants, que ha de ser el camí, vàrem
començar a iniciar una confessió, la configuració d'una mesa
tècnica amb funcionaris de la conselleria i tenim d’interlocutor
Biel Timoner.

Això ha avançat molt poc i el 29 d’octubre ens va
comparèixer de part del conseller, perquè aquest dia el conseller
era a Madrid, l’actual..., perdonau-me, estic a la segunda
madurez i conec tanta gent, aquest senyor que l’han fet..., que
era director de Planificació..., que ara és...

(Se sent una veu que diu “Estarellas?”)

... Estarellas, perdó, Estarellas que conec, però en aquest
moment no me’n recordava..., va venir Estarellas i la veritat,
Estarellas no sabia per què venia, venia per donar suport perquè
a més encara sembla que els faig un poc de por i volien quedar
bé i jo li vaig treure el pacte. 

Li vaig dir “Estarellas, això és el pacte que ha firmat el teu
president i el volem posar en marxa”, “home!, però això és molt
complicat, si...no, no”, llavors li vàrem dir “mira, nosaltres el
que volem és seleccionar unes poquetes coses perquè dia primer
de setembre es posin en marxa”, “bé, bé, idò, endavant”.

Bé, passen els mesos, etc., i jo vaig posar un temps límit que
va ser el mes de febrer i el mes de febrer no ens vàrem convocar
i perquè hi havia dues comissions, una comissió tècnica que era
la gent que feia feina amb els funcionaris i una comissió,
diguem, de supervisió que érem nosaltres, AMPE, Escola
Catòlica, els pares de família, etc., i bé, una altra vegada idò,
disculpes, “ha estat culpa nostra, no hem mirat les actes, etc,” i
encara ho varen reduir més -més- i varen fer 13 punts, 13 punts,
i d’aquests 13 punts, com a més complicats, l’autonomia del
centre i... l’avaluació. 
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Aquests 13 punts eren una part molt reduïda del pacte que
consistia, per exemple, a anar avançant... actualitzar distints
instruments (...) per poder fer una sèrie de modificacions que
donassin cobertura al que fèiem, intentar repassar tots els
projectes de direcció, que ningú no se’ls mira, ningú no se’ls
mira, perquè...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

...no es... projecte de direcció..., la seva formació, intentar
seleccionar trenta centres per veure quines coses podíem emprar
per prevenir les dificultats d’aprenentatge infantil, de Primària
i de Secundària, seleccionar les millors pràctiques, intentar de
quina manera podem atacar els més desfavorits, donar una
segona oportunitat, etc., però va arribar el mes de febrer i
tampoc. 

Els explicaré més aviat que nosaltres la quantitat de papers
que hem fet, perquè hem fet..., perquè és complicat això,
perquè.., és a dir, autonomia del centro, bé, has de dir cómo de
ejecuta, acciones, tareas, un diagrama d’un procés organitzatiu.

Fins que va arribar el 29 d’abril, el matí vaig tenir reunió a
la comissió del Fòrum Balears de Competitivitat, que ve a ser
una cosa semblant a aquella comissió de seguiment d’economia
a la qual jo participava, se’n recorden, no?, bé, aleshores vaig
posar com a exemple..., és a dir, en aquesta comissió vaig dir
“vegem, el finançament, l’educació ha de passar per aquí, però
hem de mantenir (...) que es puguin reunir” i vaig posar com a
exemple educació.

De manera que vaig ser molt lleial amb la Conselleria
d’Educació, per això ho vaig dir el matí, i l’horabaixa vaig dir
“he dit això, però nosaltres hem arribat a la conclusió que dia
primer de setembre no hi haurà res en marxa, res” i, per tant,
nosaltres ens volem retirar temporalment primer per reforçar-
nos més, perquè nosaltres no hem acabat aquí, nosaltres volem
més gent dins la plataforma, més gent, eh?, i després, bé, en el
moment en què puguem fer feina amb un calendari, perquè de
moment el que feim... feim feina nosaltres, continuarem i no ho
varen publicar, és a dir, jo en aquest moment, la roda de premsa
d’aquesta... del mes d’abril, em toca fer-la dilluns perquè he
volgut que no ens fiquem en política, o sigui, no volem fer
política, la política és de vostès, no? A posta ho hem deixat. Ho
hem deixat temporalment, però amb més ganes i sense deixar de
reconèixer les coses que hem fet perquè és una forma d’actuar
que diríem, un poquet a l’antiga, és a dir, no és que no hi hagi
voluntat, és que hi ha uns ritmes de feina que no van... no van
d’acord amb el que feim en una empresa que és fixar uns
objectius, fixar un calendari, fer un seguiment, etc., però així
mateix la conselleria, conseqüent amb el que havíem acordat va
treure una resolució que va sortir al butlletí oficial en què ha ens
dóna un suport molt important per a quan vulguem continuar.

És una resolució del conseller que va aparèixer al BOIB
núm. 36, de 16 de març, en què es varen crear una comissió de
supervisió i una comissió tècnica, a mi em costa..., em varen
demanar permís, jo vaig negociar per tornar convidar tothom, o
sigui que... em consta perquè hi va haver un poc de tensió
“home, ara no...”, no, no, no, llavors la conselleria va tornar
convidar l’STEI, els sindicats, a tots per si s’hi volien
incorporar, no?, (...) incorporar i aleshores aquesta composició,
per exemple, la de supervisió hi era la plataforma pel pacte
social perquè quan vàrem veure que el pacte es retardava, fer un
pacte és molt difícil, jo diria que en termes generals tenim uns
polítics...un poc massa fràgils, dic fràgils en un tema científic,
costa molt pactar, costa molt, estam acostumats a pensar que
publicant un ordre ministerial, publicant una...no, això és el punt
de partida, llavors hi ha una comissió de supervisió, una
comissió tècnica i bé, idò ja hi ha un camí endavant.

Els vull posar un exemple per acabar de dir una cosa tan
senzilla com és per exemple, una, dues (...) que va dir “vegem,
avaluació, vegem si podem...”, bé, idò vàrem haver de començar
a recollir, canalitzar sistemes d’avaluació que s’usen
actualment, (...) que tenen sobre avaluació, definir un sistema
d’indicadors per avaluar els agents, centres, professorat,
directius, qui ho ha de fer, com s’ha de fer, mesures per fer el
canvi, per fer l’èxit escolar, etc., bé, això està fet i suposam que
això continuarà.

Jo ara m’aturaré perquè em facin preguntes perquè he
consumit pràcticament la mitja hora, facin-me les preguntes que
vulguin, però jo crec que jo sempre aprenc més amb l’intercanvi
que no amb la teoria, i estic a la seva disposició.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Passarem a la intervenció dels grups
parlamentaris, el Sr. Forcades podrà contestar globalment totes
les preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, Sr. Forcades,
li agraïm molt la seva presència en aquesta comissió i davant la
seva compareixença, que ha estat feta en el marc de la ponència
d’estudi del pacte de l’educació, el meu grup, que com veurà
només hi ha una persona que el representa, vol aprofitar una
vegada més per manifestar la seva profunda preocupació per
l’estat del sistema educatiu a les nostres illes on es obvien els
problemes més acusats que ja patia i es creen de nous. Jo no li
faré preguntes, la meva intervenció serà simplement llegir el
comunicat que hem fet i que repetirem a cada una de les
compareixences.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 44 / 30 de maig del 2013 659

 

Les competències en matèria educativa varen arribar mal
dotades a la nostra comunitat autònoma i d’açò, juntament amb
un sistema econòmic com trobar feina de baixa qualificació,
però ben remunerada era fàcil per als joves, s’han derivat unes
insuficiències estructurals la solució de les quals requereixen un
gran esforç social. No obstant això, en tots aquests anys
d’exercici de les competències, fos del color polític que fos el
que ostentava la responsabilitat de Govern, es mantenia un cert
consens bàsic per treballar a favor de l’educació, de fer-hi
esforços importants i d’anar creant nova infraestructura, de
manera que s’havia creat una estabilitat i un equilibri que aquest
govern ha trencat ara.

En la legislatura passada, tant a nivell nacional com també
autonòmic, es varen fer molts d’esforços per arribar a pactar uns
mínims en matèria educativa que permetessin afrontar un millor
futur amb una estabilitat normativa i amb uns eixos d’actuacions
clars per treballar contra les xacres dels sistema, com són el
fracàs escolar i l’abandonament prematur dels estudis. El pacte
no va ser possible, però nosaltres vàrem estendre la mà en
aquest nou període polític per no ser un obstacle pel que
consideràvem imprescindible per canviar la tendència establerta
fins ara, i vàrem proposar la constitució d’aquesta ponència.

No obstant això, al mateix temps que es constituïa la
ponència del pacte educatiu al Parlament i es realitzaven les
primeres reunions la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats prenia decisions unilaterals, sense tan sols intentar
un mínim consens no només polític sinó tampoc social, i que es
poden resumir en retallades pressupostàries indiscriminades que
afectaven els sectors més vulnerables de l’alumnat, alguns d’ells
obligats per l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 14/2012,
denominat de mesures urgents de racionalització de la despesa
pública a l’àmbit educatiu, però també d’altres que anaven més
enllà de la norma estatal. En segon lloc, manca d’atenció als
centres docents públics, tant a nivell de manteniment com
d’inversions, cosa que és contínuament denunciada pels
mateixos centres. I en tercer lloc, iniciatives adreçades a portar
a terme un canvi de model educatiu que s’ha sustentat en
l’elaboració d’una normativa dirigida a mostrar una autoritat
malentesa i repressora contra el professorat posant en segon lloc
la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma i concertant
colAlegis que segreguen l’alumnat per raó de sexe. En aquests
casos no hi hagut problemes pressupostaris.

Tant les retallades com aquesta nova normativa s’han
intentat justificar no a causa de la crisi econòmica sinó
desqualificant els professionals en particular i l’escola pública
en general, per no parlar de les desqualificacions inassolibles
per a nosaltres del govern anterior.

Açò ha provocat també una important confrontació amb la
comunitat educativa i una crispació sense precedents en l’àmbit
educatiu de les nostres illes. 

Davant tots aquests fets, el Grup del PSIB-PSOE lamenta
que la compareixença de vostè, del Sr. Forcades, s’hagi de situar
en el context d’una ponència parlamentària per treballar per un
pacte educatiu que neix mort. El camí pel qual ens fa transitar
l’actual administració educativa no condueix cap al desitjat
pacte, ni polític, perquè s’ha exclòs tota l’oposició, ni social,
perquè també s’han exclòs els principals sindicats de l’educació

de les comissions tècniques i de supervisió que varen ser
constituïdes ja fa més d’un mes per la conselleria.

Si en dos anys de legislatura no s’ha pogut consensuar no
tenim cap esperança que ho puguem fer d’ara endavant, quan els
ànims estan ja molt crispats. La nostra proposta per poder
estudiar el retorn del Grup Socialista a la seva participació en
aquesta ponència passa per aturar totes les iniciatives
legislatives, que s’han produït sense el consens del sector
educatiu, treballar des d’una perspectiva social de l’educació i
elaborar un pla de xoc contra el fracàs escolar. Entre tant,
continuarem sense participar en la ponència del pacte educatiu,
però assistint un representat del grup a les comissions, complint
amb la nostra obligació institucional i perquè entenem que hem
d’explicar a les persones que compareixen la nostra postura
sense intermediaris. 

Als membres del nostre grup parlamentari no ens sembla
correcte continuar amb uns treballs de la ponència que podrien
simular un enteniment que no és real mentre no es recuperi el
consens en la comunitat educativa i la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats no treballi per al manteniment d’una
estabilitat entre normativa educativa que és la base per
aconseguir la tranquilAlitat necessària en el sector i adreci els
seus esforços a millorar els processos i els resultats acadèmics
de l’alumnat, lluny de l’actual estrès emocional i laboral que
han provocat aquests dos anys de gestió del Partit Popular.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Sr. Forcades, vol contestar
individualment?

EL SR. PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES
ILLES BALEARS (Alexandre Forcades i Juan):

Sí, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò vostè té la paraula.

EL SR. PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES
ILLES BALEARS (Alexandre Forcades i Juan):

Jo sabia que a Madrid Gabilondo, que vàrem parlar amb ell,
havia intentat un pacte que al final es va rompre, es va rompre
perquè cap dels dos partits, em va dir que no tienen interés en
fimar. Aleshores sabia això i ho vaig aprofitar perquè vaig
agafar allò on hi havia acord. El que no sabia era que l’anterior
legislatura, amb el PSOE, hi hagués hagut un conat de pacte
perquè jo participava contínuament, i al revés, jo guardava les
formes perquè discutíem molt, però discutíem allà dins, i
nosaltres quan discutim a una sala tancada i tal no tenim perquè
parlar amb la premsa. De manera que les nostres relacions amb
el govern socialista han passat per ser molt bones, com ho varen
ser, i s’ha fet una cosa admirable que va ser, diguem, el pacte
per al finançament, amb molts de problemes que no varen
transcendir. No ho sabia? Jo parlava ja d’educació i aleshores
pareixia una persona estranya, i ara, a què ve?, per què et fiques
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amb educació? I em record amb la primera consellera, per què
et fiques amb mi? I tal. O sigui, ja parlàvem i anàvem fent feina.

Per tant, es que l’he entesa malament. Nosaltres com a
empresaris, com a economistes per a nosaltres l’educació és el
més important, és més important que el territori, és més
important que la llengua perquè nosaltres volem que a través de
l’educació els nin, l’alAlot siguin independent i amb aquesta
independència que es qualifiqui la seva religió, com deia Ramon
Llull, el gran reformador, primer heu de practicar les tres
religions abans de tenir-ne una, i és beat, no?, m’entén, és
importantíssim i nosaltres ens bolcarem i lluitarem, però no
tenim cap evidència en aquests moments científica, empírica
que sobri o que falti gent, cap evidència, i que el problema de
l’educació sigui la falta de mitjans, possiblement en faran falta
més, però tal vegada a qualque part en sobra. I a posta ho volem
estudiar, ho volem estudiar i pensin que jo m’oferesc a un altre
fòrum a continuar explicant aquestes coses perquè s’adoni que
aquí dins no hi ha política, és un esforç perquè en tres anys els
alAlots canviïn radicalment, és que ens anam a un fossat de dir...
jo no dic que no tengui raó vostè, dic que si hem de resoldre
primer totes aquestes coses no farem autonomia del centre, no
tendrem directors, no tendrem un personal que recupera els
retardats, no tendrem un personal que faci (...) i cada pic, cada
pic és pitjor. 

Jo li diré en aquest moment que jo afirm, afirm, el mateix
que vaig dir en el... en el... bé, el que dic en aquest moment, ho
dic davant el seu partit i davant el PP, és immoral la forma de
com els governants del PSOE i del PP a Madrid han permès que
el concert basc s’administri d’aquesta manera. Tant de parlar de
federalisme, cap estat federat en aquest moment no acceptaria
un concert. Però bé, un concert és neutre, bueno, pactamos, yo
recaudo y tú dices lo que cuesta lo que haces y lo que cuesta
tal... però, senyors, allò que fa l’Estat no costa res i el que fa el
partit... parl del grup basc, el que costa allò que fan els basc
costa deu vegades més. De forma que cada any 4.500 milions
d’euros se’n van al País Basc que los quitan del resto de
España. Aquestes coses s’han de dir i com també,
concretament, els ho dic als catalans, demanar un pacte fiscal
perquè sou singulars, per què sou singulars? Per què exportau
molt i per què sou solidaris. Nosaltres exportam més que
vosaltres i nosaltres som més solidaris que vosaltres, ja ens
bastaria un 9%. I, a més, el pacte fiscal, no passa res, yo
recaudo, te entrego... no, però hem de manejar el pacte fiscal
com els bascs. 

Bé, llavors, l’educació és un tema gravíssim, llavors
nosaltres proposam unes coses tècniques, deim un pacte social,
com que dir, què demanam un pacte, fonamentalment, vull dir
que el pacte ha de fer qualsevol llei important sigui de sanitat,
sigui d’educació el pacte és important sinó cada legislatura es
canviarà la llei, no farem res, hi ha d’haver el bessó que es
mantengui, de manera que som partidari del pacte. 

Vull que sàpiga que nosaltres hem donat suport a les
retallades del Govern, però no com les fa ell, amb bisturí que
talla més, i que no les faci tan mal fetes perquè no es pot anar a
retallar quatre cosetes de sanitat i fotre un follón que pareix que
no es posa a tallar res quan realment a sanitat només con el
cumplimiento de horarios hi ha molt a fer. 

Bé, aleshores, sense cap tipus de crispació ens ficam perquè
creim que un dels problemes que té Mallorca, que tenen les
Balears és que la persona que es fa major i que ha fet quatre
duros, més o menys, doncs bé, creu que els ha fet perquè és una
persona diferent, no, no, els ha fet gràcies a tothom, i encara que
pagui els imposts segurament has gastat qualque cosa més que
no externalidades tal y cual, llavors hem de ser generosos amb
la societat i en aquest moment amb el tema de l’educació ens
hem de bolcar, ens hem de bolcar.

Jo pas molta pena perquè cada vegada el tema anirà a pitjor,
però posar director al centre, seleccionar el director al centre,
millorar el reclutament dels professors, fer com a Finlàndia,
Finlàndia, aquí varen convocar unes reunions amb els
finlandesos, ¿cuántos alumnos tenéis por clase? Molt més que
aquí. Què guanyes? Menys que aquí, menys que aquí. Prestigi?
Total. És a dir, els senyors de les millors carreres se’n van a
formació, se’n van a educació perquè s’adonen... nosaltres
volem aconseguir això i volem que vostès arreglin els
problemes, però jo insistesc, per l’amor de Déu, nosaltres volem
un pacte, però modestament deim almenys facem un pacte
social, un pacte tècnic de posar en marxa quatre coses que, per
exemple, no sé, que a una barriada gran de Palma hi ha tres
instituts, doncs, que s’ajuntin per veure a qui li sobra una cosa,
a qui li sobra una altra, si hem de fer classes de repàs, coses que
nosaltres garantim que en un o dos anys donarem un tomb
tremend i, a més, farem feliços els mestres, perquè tenim molts
bons mestres, tenim molts bons funcionaris, i l’únic que
necessitam és posar-los en marxa. 

De manera que, humilment, jo comprenc la seva postura, la
respect perfectament, transmeti la voluntat del Cercle
d’Economia, perquè aquí venc com a membre del Cercle, per
posar-nos a la seva disposició per veure què podem fer per
poder avançar en aquestes tres o quatre coses que són tècniques,
més que tècniques, res més.

Gràcies per la seva presència i moltes gràcies pel paper que
m’ha ilAlustrat.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Forcades. Ara tocaria intervenir el Grup
Parlamentari MÉS, però com que no hi ha cap representant
passaríem al Grup Parlamentari Popular. Té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcias, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El Grup Parlamentari Popular, Sr.
Forcades, ha escoltat amb interès i atenció les seves reflexions,
ens enorgulleix que hagi volgut venir aquí, al Parlament de les
Illes Balears, i li faig saber que és la segona persona convidada
a aquesta ponència del pacte educatiu. Les reflexions d’aquesta
ponència després es passaran a la conselleria, les reflexions dels
experts que venguin aquí a parlar. El primer de tots que va venir
a parlar va ser el president del Consell Escolar estatal, ho vàrem
considerar així, i la segona persona vàrem considerar que era
vostè ja que és un promotor d’un pacte social aquí, a les Illes
Balears.
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Sr. Forcades, és el moment ara, evidentment, d’arribar a un
pacte amb la societat educativa, el que passa és que la Sra. Rita,
és veritat, ha parlat de crispació, jo ho crec, vull dir, ho entenc,
ho entenc perfectament. Els anys vuitanta, noranta es va
traslladar aquí un model, aquí a Espanya, un model educatiu, un
model educatiu que ja havia fracassat a Europa, un model
educatiu no basat en l’esforç sinó a anar a escola a passar-ho bé
i a socialitzar-se. 

Si ara començam a parlar d’avaluacions, començam a parlar
d’un equip directiu doncs que sigui el cap -entre cometes, si
m’ho permet- de disciplina, doncs clar, la gent s’espanta i
davant els canvis els espanyols ens espantam molt. I clar que sí,
que evidentment dins les escoles tal vegada els arribi un
missatge equivocat, els arribi el missatge que els volen
fiscalitzar, que els volen fer estudiar més, com per exemple ara
passa amb el tema del TIL de l’anglès, tal vegada aquest
missatge no és ben acceptat per la societat educativa, però jo
crec que ens hi hem de posar tots de veritat i hem d’aconseguir
canviar perquè el que no podem suportar més és aquest quasi
40% de fracàs escolar que duim i al qual ens ha duit els més de
25 anys de les lleis socialistes. Jo no és que tengui res en contra
de les lleis socialistes, però ho repetesc una altra vegada més, és
a dir, aquestes lleis... no hem canviat de llei sinó que hem tengut
la mateixa llei durant 25 anys i aquesta llei és la que ens ha duit
a aquest desastre educatiu.

Jo simplement volia fer un matís, Sr. Forcades, sí em permet
"La Tercera de l’ABC" del diumenge, fa quinze dies, del Sr.
Fernando García de Cortázar, que deia, “No es que la crisis, y
mucho menos la malevolencia de un equipo ministerial,
amenace la enseñanza pública, es que la previa destrucción de
la enseñanza ha disminuido nuestros recursos para hacer
frente a la crisis. En ninguna parte como en España se ha
vivido a tanta velocidad y con tal profundidad el agotamiento
de las referencias culturales, la carencia del sentido ético en
la vida social, la aspiración al medro, la picaresca en la
promoción, la relajación de nuestra rectitud moral”. Jo crec
que aquest paràgraf resumeix el que ha passat durant aquests 25
anys.

A continuació, Sr. Forcades, simplement el Grup
Parlamentari Popular recorda que l’abril de 2011 el Cercle
d’Economia de Mallorca va proposar a tots els partits polítics
arribar a un pacte sobre l’educació. Qui es va adherir va ser el
llavors candidat, com vostè ha dit, José Ramón Bauzá, que era
candidat a president, i bé, va voler ser qui firmàs primer. No
podem negar l’interès demostrat pel president, per l’actual
president de la comunitat autònoma, en temes educatius. Jo li
posaré un parell d’exemples on veurà que, la veritat, hem fet
feina sobre aquests informes, Sr. Forcades, aquí tenc l’informe
seu. 

Vostè ens parla d’una estabilitat del sistema, per exemple,
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats va presentar,
dia 7 de març, aquest document base, que sé que després es
varen asseure per aconseguir aquesta estabilitat del sistema, és
veritat que no és fàcil i és veritat que tal vegada s’aixequen, es
barallen, es tornen a asseure, però bé, ja hi va haver la voluntat,
fa dos anys que hi ha aquesta voluntat. 

Quant a, per exemple -és que hi ha moltes coses-, al
professorat, es fa feina des de Madrid en allò que es diu
l’Estatut del Docent, l’Estatut del Docent és una reivindicació
docent de l’any 90, més o menys, una reivindicació de tots els
grups polítics, però també de la societat civil on posi el sistema
d’accés del docent a la funció pública, si seran avaluats, els seus
drets, els seus deures, el seu sistema de jubilació, etc., aquesta
és una de les parts d’aquesta reforma educativa que es vol tenir
en compte.

És veritat el que vostè diu, que a vegades el professorat, no
tot, perquè evidentment tenim molt bon professorat, però és
veritat que n’hi ha bastants..., n’hi havia alguns, no bastants,
alguns, que faltaven a escola, i això ens distorsionava un poquet
el sistema educatiu. Arran d’això es va fer un pla per millorar o
per..., això, perquè els directors estiguessin més damunt del
professorat, i la veritat és que s’ha vist bastant que no hi ha
hagut tantes baixes als centres escolars. Vull dir que crec que
això és una mesura més.

Després ens proposaven que revisàssim el decret de
convivència als centres escolars. És vera, s’està tramitant un
avantprojecte de llei reguladora de la convivència i de l’autoritat
del professorat. Per al Grup Parlamentari Popular és molt
important l’autoritat del professorat. 

Després a les instruccions 2012-2013 ja es va incrementar la
possibilitat que els directors dels centres educatius puguin
solAlicitar comissió de serveis. A part li he de dir, Sr. Forcades,
que divendres passat es va presentar a comissió de..., de
ministres, ja ha entrat la LOMCE o la LOMQE. En aquesta
LOMCE el que es vol és l’autonomia dels centres, sobretot dins
l’escola pública. En aquest sentit hi ha una desigualtat de
condicions respecte de la concertada i de la privada. Així es vol
dotar a través de la LOMCE una escola pública, dotar-la d’una
sèrie d’eines que li permeti ser més flexible i adaptar-se a nous
temps, i tenir major capacitat de gestió i decisió. Això,
evidentment, una autonomia va unida a un major rendiment de
comptes i a una major transparència, però la LOMCE ja mira,
està mirant aquesta autonomia de centres.

Després vostès varen parlar també de la formació
professional. Li he de dir, Sr. Forcades, que també dins la
LOMCE..., vull dir, la comunitat autònoma de les Illes Balears,
vostè ho ha dit, és una de les promotores quant a formació
professional dual, però tenim un problema en formació
professional dual molt greu, que són les empreses. Vull dir, no
totes les empreses volen formar els alumnes. Jo sé que des de la
direcció general d’està treballant per convèncer les empreses
perquè es puguin ficar ells aquesta formació professional dual.
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Després una altra cosa que també és molt important dins la
LOMCE és que ja els famosos PQPI, que són els programes de
qualificació professional inicial, tenim que a primer de PQPI es
donava a l’alumne moltíssima pràctica i les instrumentals, però
quan arribava a segon, com que havia de graduar amb ESO, se
li donaven moltíssimes matèries que ell s’avorria completament.
Ara no, ara es canvia a través de la LOMCE perquè no ens
abandonin el sistema educatiu, no volem que els alAlots
abandonin el sistema educatiu. Per tant hi ha una formació
professional bàsica. Això és la LOMCE, el que diu la LOMCE.

I, bé, em sap greu, però si de cas podem seure i... Bé,
després també vostès ens demanaven especial que posàssim
l’anglès dins les escoles. Vostè sap, a través dels mitjans de
comunicació, el revuelo que està..., l’aprovació d’aquest decret
integral de llengües. Evidentment és un programa que comença
enguany; és vera que es posarà en marxa ja el curs que ve, és
vera que tendrem problemes, és vera que s’han hagut de canviar
els projectes lingüístics dels centres d’un dia per l’altre, però és
que ja si no ho arribàvem a fer... Ells ens diuen que no, que
esperem un any més, i vostès ens diuen que ja fa dos anys que
hauria d’estar fet. Vull dir que jo crec que la societat també a
vegades és el que deim, comença a cridar, i comença a tenir por,
hi ha crisi, hi ha... No, no, no, posin-se tranquils, els professors,
tal i com ens vàrem reciclar en català també ens reciclarem en
anglès i donarem classe en català, en castellà i en anglès, i
intentarem que els alumnes surtin amb la competència en les
tres llengües. Per tant jo crec que també és una... Vostè aquí ens
diu “promoure un conjunt de mesures a fi de garantir que tots
els joves es comuniquin, s’expressin i comprenguin i sàpiguen
llegir”, i nosaltres li proposam estil.

Després hi ha bastants més coses. Evidentment hi ha molta
feina a fer però, Sr. Forcades, jo crec que amb el seu programa
davant, amb la seva ajuda com a societat civil, es podrà
continuar fent molta més feina a fi que deixem de ser la
comunitat autònoma que està darrere de tota aquesta
problemàtica educativa. 

I ja per darrer, i ja només, allò dels centres pilot em pareix
una magnífica idea, és a dir, anar centre per centre, què
necessites tu, què necessites tu, què et sobra... Jo crec que allò
dels centres pilot és una magnífica idea. I moltíssimes gràcies
per haver vengut i la seva intervenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Li contesta el Sr. Forcades.

EL SR. PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES
ILLES BALEARS (Alexandre Forcades i Juan):

Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies. Estic content de
sentir el que he sentit, i m’agradaria que realment es transmetés
a la nova consellera la inquietud que tenim tots davant una
situació molt greu. És a dir, heu de pensar, i amb això som
optimista, però realment què passaria a una casa, a una empresa,
on cada mes gastassin més del que hi entra. Això és el que està
passant al regne d’Espanya, gravíssim, gravíssim. I aquesta
situació es pot arreglar d’una manera o l’altra, o sigui que..., un
altre govern, però s’havien de prendre aquestes mesures i s’ha
de créixer. Nosaltres vàrem dir fa dos anys al president:
“Austeridad flexible”. ¿Qué significa? Que el recorte, el

recorte es para crecer. Retallam per aquí perquè això, idò
aquest tall..., amb això. 

Però hem d’actuar amb la humilitat que el temps passa i les
coses canvien, i lògicament l’administració d’aquesta comunitat
no ha fet cap gran canvi, és a dir, concretament, per exemple,
s’ha fet mai cap (...) sampling de cap conselleria? Què és un (...)
sampling? Idò una cosa que fan els bascos, és a dir, anar allà i
dir “aquí eren 45 i només n’hi ha 15; idò n’hi ha 5 que són al
lloc comú, n’hi ha 5 que van a fer la compra, n’hi ha 5 tal i
tal”..., bé, fer... Les tècniques d’administració estan canviant.
Nosaltres vàrem proposar al PSOE, al darrer govern, 27 mesures
per convertir l’administració en eficaç; vàrem començar fins i
tot parlant de la rendició de comptes dels partits polítics.
Pareixia tal i tal..., idò mira, ara en poc temps ja hi ha notes, hi
ha el Manifiesto de los cien, y tal cual, etc., etc., i hi ha una
transformació radical de la forma d’administrar. Sigui qui sigui
que comanda, hi ha actuacions públiques privades, hi ha
actuacions, diguem, en què el funcionari es queda amb la part de
responsabilitat, però tot el que pot treure fora ho treu fora,
perquè els temps van molt aviat, i aleshores hem de saber que
hem de transformar les coses, i transformar el estado de
bienestar no és carregar-se el estado de bienestar, és aconseguir
poder mantenir l’estat de benestar.

Aleshores amb molta humilitat hem de pensar que hi ha molt
per fer, que les coses estan molt malament, que no es dóna la
culpa a ningú, al revés, borrón y cuenta nueva i a fer feina,
perquè crec que ho val la pena. Primer, perquè tenim un tant per
cent molt alt de professors fenomenals, que poden fins i tot amb
la seva actuació donar una ona d’optimisme després d’aquests
quatre anys de crisi, i el que ens queda, i jo crec que ens
queda..., crec que aquí, aquí, tendrem un bon estiu i que a final
d’any les coses estaran millor i l’any que ve serà millor, però
això no significa sortir de la crisi, eh? Teniu en compte que
l’any 2008 l’INE ens va donar un PIB de l’1,8, érem els segons
d’Espanya, i aquí hi havia una crisi impressionant. Sortirem de
la crisi el dia que tots els aturats puguin fer feina, cosa que tenc
els meus dubtes, tenc els meus dubtes per mor que el futur està
en l’exportació, i tota aquesta gent que ve de la construcció, si
no hi ha una transformació difícilment podrem fer coses que no
siguin més cares que els països emergents, no? Fer un canvi.

Pens que no hi ha crítica, no hi ha d’haver crispació, hi ha
d’haver voluntat de millorar, perquè els alAlots s’ho mereixen,
perquè és el futur, perquè els hem de fer independents, perquè
han de poder ser feliços i perquè han de poder tenir aquest dret
a decidir que demanam quan ja vàrem decidir la Constitució,
cada dia, i això ho faran millor si són... I saber que l’educació
és el més important, i el que ho digui el movimiento se
demuestra andando.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Forcades. No sé si vol fer una darrera
intervenció amb unes conclusions..., o considera que ja...?

EL SR. PROMOTOR DEL PACTE EDUCATIU A LES
ILLES BALEARS (Alexandre Forcades i Juan):

(Inici de la intervenció inaudible)

...25 anys però vaig tenir uns 7 anys molt intensos aquí i em feia
peresa, però, la veritat, vaig fer una reflexió i jo crec que no
podia perdre l’ocasió de conèixer-los a totes, a tots, i sobretot
parlar del que tots sapiguem i del que ens preocupa. De manera
que a veure si això ens serveix, i si vostès dins el partit tenen
qualque comissió, el que sigui, idò arribar a l’executiu. 

I vostè, Sra. Rita, estic a la seva disposició i a disposició del
seu partit per continuar parlant de tot el que vulgui, (...) potser
per poder emprenyar un poc el Govern es pot mirar qualque
cosa d’aquestes per dir, escolta...

(Algunes rialles)

Molt bé. Moltes gràcies.

(Aplaudiments)

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

Idò una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui, només queda
agrair la presència del Sr. Alejandro Forcades.

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