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LA SRA. PRESIDENTA:

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

No hi ha cap substitució.

Idò passam al primer punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en les preguntes RGE núm. 654, 675, 676, 677, 678,
679, 680 i 2580/13.

Assisteix a la sessió la Consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, la Sra. Joana Maria Camps Bosch, acompanyada
del Sr. Guillem Estarellas Valls, secretari autonòmic; Sra.
Salvadora Ginard Martínez, secretària general; Sr. Bartomeu
Isern Lladó, director general de Planificació, Infraestructures
Educatives i Recursos Humans; Sra. Isabel Cerdá Moragues,
directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional; Sr. Miquel Deyà Bauzá, director general
d’Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement; Sra.
Francesca Ramis Pons, directora del Servei d’Ocupació de les
Illes Balears; Sra. Patrícia Moreno Ruíz Oralde, cap de Premsa,
i Sra. Irene Duran Vadell, cap de Gabinet de la consellera.

I.1) Pregunta RGE núm. 654/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reunió amb l'APIMA del
Conservatori de Música de Menorca.

Per formular la pregunta RGE núm. 654/13, relativa a reunió
amb l’APIMA del Conservatori de Música de Menorca, té la
paraula la Sra. Cristina Rita i Larrucea.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, moltes gràcies a la
consellera per venir aquí i a tot l’equip també, a aquesta
comissió a contestar aquestes preguntes, les quals no es van
contestar en el seu moment per escrit i per tant, segons el

Reglament, es podien demanar a contestar oralment en aquesta
comissió.

De la primera pregunta, la 654, he de dir que la retiraré,
perquè ja em va arribar després la resposta per escrit, vull dir
que ja no té sentit fer-la.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò retira la pregunta RGE núm. 654.

Idò passaríem a la pregunta RGE núm. 675/13, relativa a FP
dual (III), i per formular-la té vostè la paraula, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Si no li sap greu, també agruparia
les quatre preguntes que fan referència a formació dual. Les
preguntes són relatives ...

I.2) Pregunta RGE núm. 675/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a FP dual (III).

I.3) Pregunta RGE núm. 676/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a FP dual (IV).

I.4) Pregunta RGE núm. 677/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a FP dual (V).

I.5) Pregunta RGE núm. 678/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a FP dual (VI).
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LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, serien la 676/13, la 677/13 i la 678/13, veritat? Idò les
agruparíem i si passa dels deu minuts també seríem laxes amb
el temps. Té vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, no esgotaré el temps, perquè
pens que la compareixença que ve després també hauria de tenir
més temps, és més interessant que aquestes preguntes.

Aquestes preguntes, si ho veuen, fan referència a la formació
dual, que era un dels programes nous o estrelles que duia el
Partit Popular per a aquesta legislatura i que es va fer aquí, en
aquest parlament hi ha una proposició no de llei a la qual
nosaltres donàrem suport, també en el seu moment, perquè
pensàvem que era interessant obrir un ventall més a la formació
professional.

Aquestes concretament fan referència a l’illa de Menorca i
a l’illa de Formentera i és per veure de quina manera pensa
aplicar aquest tipus de formació en aquestes illes. S’havien
demanat també, hi ha altres preguntes referides a Mallorca i a
Eivissa, però no és el moment, bé, no passava el temps per
demanar la resposta oral, i només volia saber açò, com es pensa
implementar a Menorca aquesta formació dual, perquè no tenim
coneixement que s’hagi començat enguany, ni com a pilot, i
també a Formentera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta i gràcies Sra. Diputada. La
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha formalitzat
amb Menorca un conveni amb la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació de Menorca perquè sigui l’entitat colAlaboradora en
la formació professional dual en aquesta illa.

Quant a Eivissa i Formentera, el mateix, s’ha formalitzat un
conveni de colAlaboració amb la Cambra de Comerç, Indústria
i Navegació d’Eivissa i Formentera, perquè també sigui l’entitat
colAlaboradora de la formació professional en aquesta illa.

I en aquests moments la conselleria es troba analitzant els
cicles formatius més adients per desenvolupar aquesta modalitat
de formació professional dual tant a Menorca com a
Formentera. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Només voldria saber ara, o
si em podria concretar un poc els aspectes d’aquests convenis i
per tant a quines empreses es podrà a implementar la formació
dual en aquestes illes.

I després ja li demanaré per escrit aquests convenis. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. En torn de contrarèplica, li contesta la
Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. En aquests
moments es dissenya tant per la conselleria com per les
cambres, les respectives, el disseny de l’oferta de formació, i per
part de les cambres es cercaran les empreses més adients per
impartir els programes formatius. S’analitzen les distintes
empreses. Estam en aquesta fase.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.6) Pregunta RGE núm. 679/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament en anglès
(II).

I.7) Pregunta RGE núm. 680/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Maria Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ensenyament en anglès
(III).

Per formular la pregunta RGE núm. 679/13, relativa a
ensenyament en anglès (II), té la paraula la Sra. Cristina Rita,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A veure, evidentment
aquestes preguntes són per respondre per escrit, per tant són
simplement qüestions de números i si no li importa també les
podríem ajuntar, les dues, la 79 i la 80, perquè les dues fan
referència al nombre de professorat dels centres públics;
desglossar primària i secundària, amb la titulació necessària per
ensenyar l’anglès tant a l’illa de Menorca com a l’illa de
Formentera.
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I sabem que s’han fet alguns cursos de l’EBAP, de vint
hores, i algun també a l’Escola oficial d’idiomes, de 150 hores,
i voldríem saber quanta gent ha pogut formar en anglès. I
després també quants són els que tenen aquesta titulació
necessària per implementar ja el TIL per al curs que ve, que
falta molt poquet.

Res més.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Idò quedarien agrupades la 679 i la
680/13.

Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Per donar-li
dades concretes, a Menorca, segons les dades de Recursos
Humans, hi ha 116 professors a la formació exigida per impartir
assignatures no lingüístiques en anglès. Pensi que aquestes
dades corresponen al nombre de professors amb un nivell
d’anglès B2, a l’inici d’aquest curs 2012-2013. D’aquest total
de 116 professors, 82 d’aquests docents fan primària, 30
secundària i 4 formació professional.

A Formentera, segons les dades de Recursos Humans, hi ha
un total de 19 professors a la formació exigida per impartir
assignatures no lingüístiques en anglès, i d’aquestes dades, del
total de 19, en corresponen: 12 docents fan primària i 7 fan
secundària.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de rèplica, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No faré rèplica, perquè després tendrem ocasió de parlar,
supòs, en el moment de la compareixença. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé.

I.8) Pregunta RGE núm. 2580/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a fons FEDER.

Idò passaríem a la darrera pregunta, per formular la pregunta
RGE núm. 2580/13, relativa a fons FEDER, té la paraula el Sr.
Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. També seré breu, crec que és
interessant tenir la conversa posterior. Agrair a la conselleria
que hagi comparegut a contestar aquesta pregunta que, com s’ha
dit, és precisament per mor de preguntes escrites que no
s’havien contestat en termini, i la veritat és que ens costa, ens
costa aclarir com estan els fons FEDER, des de fa mesos que

intentam amb Vicepresidència, en aquell moment, aclarir tot el
programa FEDER, tot, perquè al final la part de patrimoni és
petiteta, però és un apartat que tenim de cultura, sempre dins les
misèries que gestionam de fons europeus, era una iniciativa
positiva. Al final, com a mínim, havíem pellucat alguna cosa,
parlam de 13,6 milions del programa 58, per tant hi havia 6,8
milions de la Unió Europea en el programa operatiu 2007-2011
i per tant que acaba dins enguany. Acaba dins enguany, les
obres han d’estar contractades dins enguany, executades abans
de novembre del 2015.

Bé, les nostres dades, les que teníem en aquell moment
pràcticament quan vàrem deixar el Govern, són les que ha
confirmat l’informe que fa la Unió Europea, no el treu fins
l’agost, aviat el sabrem el del 2012, però només tenim el del
2011, i en el del 2011 quedava clar que només s’havien gastat
4,9 milions. Dins l’esforç que s’havia de fer de bestreure tots els
doblers, amb la dificultat de Tresoreria, doncs s’havien pogut
fer algunes obres, tenint en compte també que només el 2007 i
el 2008 havien estat pràcticament inhàbils, per al moment en
què s’havien aprovat els fons: hi ha el teatre Mar i Terra, hi ha
alguna altra intervenció, vostè sap que han partit d’aquests fons.

I nosaltres, de la preocupació que teníem que es poguessin
tudar els 8,7 milions restants, 4,35 de la Unió Europea, venien
sobretot quan des del Govern o, sobretot, des del Partit Popular
es va posar en dubte l’existència de fons europeus per a
rehabilitació de patrimoni, amb una polèmica d’abast local, en
aquest cas a través del Teatre Principal d’Inca, el qual confiava
d’obtenir fons d’aquesta partida, d’aquest programa europeu.

Bé, ja dic, no tenc la radiografia completa dels fons i com a
mínim hem tengut la primera intervenció abans de parlar amb
Vicepresidència, o ara amb Economia, que gestiona el conjunt
dels fons, com a mínim saber, des de la Conselleria de Cultura,
per la part del vessant de patrimoni, si hi té empriu, hi té
coneixement del grau d’acompliment d’aquest programa de
patrimoni cultural i si ens confirma dades que ens ha dit el Grup
Popular en aquesta comissió a d’altres intervencions, que hi
haurà o hi ha una convocatòria ja, perquè hauria de ser ja. I
també si ens confirma que a l’any 2012, també ens ha arribat a
dir qualque membre del Grup Popular en aquesta comissió, es
va gastar zero euros en aquest programa, i quants en duen
gastats a dia d’avui, a 2013, per saber a quin punt ens trobam
d’aquest programa de la Unió Europea.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Li contesta l’Hble. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. En aquest cas
el correcte seria parlar de la tipologia de despesa 58, protecció
i conservació del patrimoni cultural en el marc de la prioritat
l’eix 4, desenvolupament sostenible local i urbà. Si es refereix
a açò, dir-li que al dia d’avui la despesa prevista és de
10.600.000 euros, finançats pels fons FEDER el 50%.
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De totes formes, aquesta tipologia de despesa es refereix a
la compra o rehabilitació d’edificis singulars pel seu caràcter
històric o artístic, per ser destinats a usos culturals, museus,
sales d’exposició i biblioteques. Per tant, com que rallam de
compra o rehabilitació d’edificis, l’execució d’aquesta tipologia
de despesa s’enquadra més a l’actual Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori, concretament a la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, vol fer ús de la
paraula, Sr. Alorda?

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí, m’agradaria aclarir per què, si m’ho pot precisar, si el
programa operatiu, fins i tot a 31/12/2011 tenia 13,6 milions, ara
vostè em parla de 10, i a quin moment s’ha fet aquesta
modificació, perquè a mi, ja li dic, que no em consta, perquè les
meves darreres dades són de la liquidació feta pública per la
Unió Europea, penjada a la pàgina web del ministeri, perquè
m’assabent del que passa a les Illes Balears a través del
ministeri, tot i ser en aquesta santa casa, a la qual procur que el
Govern ens informi de tant en tant, però ho sabem perquè el
ministeri ens ho diu, que hi havia 13,6 milions dedicats a aquest
projecte.

Som conscient que amb aquesta divisió que es fa, d’aquest
esquarterament de la gestió de patrimoni entre la Direcció
General que du Habitatge o que du Obres Públiques, més que la
gestió dels fons europeus la dugui Economia, que de vegades
aquí que sempre qui fa de “Cinderella” és Cultura, quan, des del
nostre punt de vista, qui té criteri, qui té prioritats, qui té
demandes, perquè la gent, com que no és tan espavilada, llevat
dels quatre experts, pensen, patrimoni, la consellera ens ajudarà,
i és a Cultura on arriben. Pensi que el Teatre Principal d’Inca,
per exemple, el representant del Govern a la fundació, al
Patronat i qui d’alguna manera hem tramitat que el Govern
tengui aquesta participació és a través de Cultura, no és a través
ni d’Agricultura ni d’Economia.

Per tant, jo li deman si, com a mínim, coneix, sap quins són
els projectes, si ha parlat amb el Sr. Company i han pogut
precisar criteris patrimonials? Què fan comptes comprar? Si hi
haurà una convocatòria pública o tenen ja una cosa dins el cap,
i jo l’animaria a influir-hi. Crec que el llistat de prioritats que
pot tenir cultura i patrimoni ha de ser, ha de tenir molt de pes a
l’hora que un conseller d’Agricultura tengui en compte les
despeses que ha de fer en patrimoni, Sra. Consellera.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Li contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. Miri, és
evident que la Conselleria de Cultura té interès i de fet li puc dir
que les principals actuacions realitzades, tal i com ha dit vostè,
són la restauració del Teatre Mar i Terra, l’adquisició d’un
immoble per a la ubicació del Centre Internacional de
Fotografia Antoni Catany, la reforma de l’antiga farmàcia
Fàbrica Tèxtil Can Fortuny, la museïtzació del jaciment de Sa
Capelleta, l’adquisició del jaciment arqueològic de Sa Caleta i
la rehabilitació integral del Casal Balaguer.

Però si em demana el grau de compliment i execució
pressupostària, açò ho ha de demanar a una altra comissió, no a
la Comissió de Cultura. Sense cap dubte que la comissió
intentarà influir en tot el que es desenvolupi, però en el tema
numèric i en el tema d’execucions li contestarà, segurament,
molt bé una altra comissió d’aquest govern.

Gràcies.

II. Debat i votació de l'escrit RGE 4621/13, presentat pel
Grup Parlamentari MÉS, pel qual se solAlicita la
compareixença de la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats, per tal d'informar sobre les prioritats que es
marca la nova consellera en relació amb les polítiques que
aplicarà la seva conselleria.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, passam al segon punt de l’ordre del dia, que
consisteix en el debat i votació de l’escrit RGE núm. 4621/13,
del Grup Parlamentari MES, mitjançant el qual solAlicita la
compareixença de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats per tal d’informar sobre les prioritats que es marca
la nova conselleria en relació amb les polítiques que aplicarà la
seva conselleria.

Ara tocaria la fixació de posicions dels grups parlamentaris
i passaríem al Grup Parlamentari MÉS, que tendria el torn de
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Bé, vist que és compartit per tots els grups per als següents
punts, tant el Grup Socialista la té demanada, com la pròpia
consellera és aquí, a petició pròpia, per tant estalviaré la defensa
i confiï que hi hagi unanimitat en què era oportuna aquesta
solAlicitud i que era compartida per tots.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari Socialista vol intervenir?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, esperarem a escoltar la consellera, gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

El Grup Parlamentari Popular vol intervenir?

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Igualment, esperarem a escoltar la consellera, gràcies.

Idò ara passaria a la votació d’aquest escrit, el RGE núm.
4621/13, entenc que hi hauria unanimitat. Passam a votació? Hi
ha assentiment.

Per tant, s’acorda de solAlicitar la compareixença de la
consellera d’Educació, Cultura i Universitats per tal d’informar
sobre les prioritats que es marca la nova consellera en relació
amb les polítiques que aplicarà la conselleria.

III.1) Compareixença RGE núm. 4638/13, solAlicitada
pel Grup Parlamentari Socialista, de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre
les línies polítiques per a la resta de legislatura a la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

III.2) Compareixença RGE núm. 4646/13, solAlicitada
pel Govern de les Illes Balears, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre les
directrius generals de l'acció de govern que desenvoluparà
en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb el
programa polític del Govern.

I passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, que consisteix
en la compareixença RGE núm. 4638/13, de la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada per quatre
diputats membres de la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, adscrits al Grup Parlamentari Socialista, per tal
d’informar sobre les línies polítiques per a la resta de la
legislatura a la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats,
i RGE núm. 4646/13, de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats, solAlicitada pel Govern de les Illes Balears, per tal
d’informar sobre les directrius generals de l’acció de govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d’acord amb
el programa polític del Govern.

Es debatran conjuntament aquestes dues compareixences,
més la compareixença del Grup Parlamentari MÉS, aprovada en
el punt anterior.

I té la paraula la Sra. Consellera, per tal de fer l’exposició
oral, sense limitació de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Vull que les meves primeres paraules d’aquesta intervenció
siguin per manifestar, en primer lloc, el meu més sincer
agraïment per la feina feta a l’equip directiu sortint que m’ha
precedit en la responsabilitat al front d’aquesta conselleria.

Senyores i senyors, comparesc en aquesta comissió de
manera voluntària, per retre compte del que serà el programa de
govern de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
durant els propers dos anys que resten de legislatura.

Com tots vostès coneixen perfectament, la reestructuració
del Govern del passat mes de maig, ha suposat una modificació
de l’estructura organitzativa d’aquesta conselleria, amb la
creació d’una secretaria autonòmica d’Educació, Cultura i
Universitats, de la qual pengen tres direccions generals: la
Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i
Recursos Humans, la Direcció General d’Ordenació, Innovació
i Formació Professional i la Direcció General d’Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement.

Aquesta nova estructura operativa de la conselleria es troba
al servei de les dinàmiques d’actuació i prioritats dins l’actuació
de govern que s’exposarà al llarg de la meva intervenció d’avui.
Amb l’objectiu d’articular de manera ordenada el meu
parlament, em permetran que en primer lloc ralli d’educació.

Les decisions que he pres durant aquest primer mes
d’exercici de la meva responsabilitat al capdavant de la
conselleria i les que he previst prendre en el futur, sempre són
per a la millora de la preparació i de la formació acadèmica dels
nostres alumnes. L’eix vertebrador de l’acció de govern
d’aquesta conselleria són i seran els alumnes. Estic
absolutament convençuda que el futur dels nostres alumnes, tant
dels d’avui com dels que vindran, necessita que qualcú hi
dediqui temps, esforços, recursos econòmics i alçada de mires,
per resoldre els seus problemes. Em compromet a dedicar-m’hi
amb totes les meves forces. Som de l’opinió que s’han dedicat
massa esforços, massa recursos, massa temps a discursos i a
enfrontaments inútils, que han utilitzat l’educació com excusa,
no per solucionar els problemes que se’n deriven, sinó per a
altres coses.

Diferents informes nacionals i internacionals, que mesuren
el nivell dels nostres alumnes, ens indiquen ja des de fa massa
temps, que la nostra comunitat autònoma és malauradament
pionera en el fet de situar-se en els darrers llocs. I no s’ha fet res
al respecte, almanco no s’ha fet res que aporti solucions. Tots
els partits aquí presents, tots, hem tingut responsabilitats de
govern, voldríem que penséssim en açò que acab de dir. Així, jo
pens fer feina amb totes les meves forces per i per als alumnes.
I amb aquesta tasca, totes les formacions polítiques, totes les
entitats socials, totes les entitats sindicals i tots, fins i tot tots
vostès, em trobaran per asseure-nos, per escoltar i per fer feina
conjunta, si es donen les circumstàncies per fer-ho, oberts a tot
i tancats a res.

Ara bé, allà on no em trobaran i no hi dedicaré esforços,
recursos ni feina és en enfrontaments absurds que es plantegin
constantment en situacions on prevalgui l’individualisme
d’algun colAlectiu, ni mantenint l'statu quo per sobre dels
interessos dels alumnes, ni tampoc en discussions banals de
petites parcelAles de poder, ni les aules polititzades. No em
trobaran a cap d’aquestes situacions, no pens dedicar ni un sol
minut a qüestions que em distreguin o m’allunyin del meu
principal objectiu, tal i com els he manifestat, que és fer feina
per i per als alumnes. 
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De fet, puc dir que tal i com ja havia anunciat, en els mesos
propers es crearà una mesa sobre l’educació, de la qual
formaran part totes les entitats que tenguin qualque cosa a dir en
relació al tema de l’educació de les Illes Balears. En aquesta
mesa es podran plantejar sense apriorismes, les qüestions més
rellevants que afectin el sistema educatiu, a qualsevol dels
usuaris o interessats. 

Per altra banda, dins el marc de les mesures que s’ha
proposat adoptar aquesta conselleria, per començar a lluitar
contra el fracàs escolar, s’ha adoptat i s’ha posat en marxa el
model de tractament integral de llengües, una acció estratègica
clau dins aquest nou ordre de prioritats educatives, mentre que
l’aprenentatge de les nostres dues llengües cooficials, el castellà
i el català propi de les Illes Balears, així com d’una llengua
estrangera, principalment l’anglès, suposarà un gran avanç per
als nostres alumnes comparat amb allò que fèiem fins ara.

És per açò que el curs vinent els alumnes que cursin primer,
tercer i cinquè de primària i facin el primer de l’ESO cursaran
les assignatures del seu currículum educatiu amb l’equilibri de
les tres llengües. Aquesta és una mesura extraordinàriament
necessària, donat el context en què vivim, la globalització que
es va iniciar amb la caiguda del mur de Berlín, després de la
qual es va passar d’un sistema de blocs a un sistema global, ha
d’arribar 24 anys després en una interrelació de persones i
països, com mai abans havia existit. Amb una clara tendència
que les fronteres nacionals tornin difuses i amb la lliure
circulació de les persones dins Europa, generant-se
interdependència d’uns països respecte dels altres.

Tot açò ha derivat en una situació a la qual es considera
imprescindible que la llengua esdevengui un important vincle
comunicatiu. I dins d’aquesta situació, l’anglès ha esdevingut
llengua vehicular de comunicació a nivell global i és per açò
que ja he manifestat en diverses ocasions que la implantació del
TIL és irrenunciable i que a més, ja fa més de deu anys que
s’hauria d’haver realitzat i hauria de ser una realitat. Una vegada
més, per culpa de guerres polítiques absurdes, els nostres
alumnes han perdut l’oportunitat d’aprendre anglès a un centre
públic, perquè aquesta és una altra de les qüestions a favor dels
alumnes i de les famílies. Amb aquest projecte s’ha acabat haver
de pagar perquè els nostres fills millorin el seu nivell d’anglès
mitjançant classes particulars i de repàs. L’escola pública
gratuïta ha de donar el servei adequat i ha de donar compliment
a aquest projecte.

Així i per tal que la implantació de l’anglès dins les aules
sigui un èxit, hem iniciat aquest projecte ambiciós de
planificació de l’ensenyament i reciclatge en anglès per al
professorat, per preparar-lo, obrint-nos a totes les acreditacions
que donin totes les universitats, obrint-nos a proves lliures i
mitjançant les escoles oficials d’idiomes dependents d’aquesta
conselleria i obrint les portes perquè la gent se pugui matricular
i que ningú n'hagi estat exclòs. 

A més, proporcionarem tot el suport necessari als centres
educatius, per tal de dur aquest projecte endavant. I per açò
dotarem els centres d’auxiliars de conversa en anglès. I hem
creat a més, un servei de tractament integral de llengües a la
conselleria, que s’encarrega d’assessorar els centres docents per
desenvolupar els respectius projectes i per resoldre tots els
dubtes que puguin sorgir al llarg de la seva implantació. Hem
d’abandonar alguns postulats provincians, que ens empenyen a
plantejaments tancats i canviar-los, amb objectius de plantejar
la globalització com una oportunitat, una obertura, una
innovació i no un perill, ja que és un dels elements inherents al
nostre temps.

En relació amb les competències lingüístiques i al nivell
d’aprenentatge de les dues llengües oficials i de l’anglès i per
tenir constància de la seva avaluació, es realitzarà a través de
l’IAQSE i durant el mes de setembre d’aquest any 2013, una
prova d’avaluació estadística per als alumnes de primer, tercer
i cinquè de primària i primer d’ESO, és a dir, els cursos on
s’implantarà el TIL. En els anys successius s’anirà incrementant
a tots els alumnes. La primera d’aquesta sèrie es farà aquest
mateix mes de setembre i així l’administració disposarà de les
dades necessàries per conèixer realment el nivell de
coneixement de les tres llengües que tenen els nostres alumnes
i serà possible fer una anàlisi comparativa anual i prendre les
decisions que corresponguin per a la seva millora.

També vull anunciar, dins un altre àmbit, que dins aquest
mes de juny farem el possible i pagarem les beques de menjador
del curs 2010-2011.

També pel que fa al mapa escolar i a les infraestructures
educatives, m’agradaria anunciar que respectaré les decisions
preses fins ara en relació a mantenir les obres i els projectes ja
iniciats, però iniciarem una línia d’actuació adreçada a una
política de manteniment de les infraestructures actuals i
d’execució de petites obres molt necessàries i molt demanades
per al funcionament i el bon desenvolupament dels centres
educatius.

Ara, senyores i senyors, he exposat les línies d’actuació
principals d’aquesta conselleria. Ara exposaré les qüestions més
tècniques i més del dia a dia.

Així els diré que en relació amb la Secretaria Autonòmica
d’Educació, Cultura i Universitats, dir que ara mateix es troba
fent feina en el procés d’escolarització, com ja saben, aquest
any per primera vegada les famílies de les Illes Balears
d’alumnes d’infantil, primària i l’ESO han pogut fer el tràmit
per a l’adscripció i l'admissió de manera telemàtica. Aquesta
nova modalitat ha estat tot un èxit. Només voldria aquí donar
dues dades. Un 32,14% de les famílies que han participat en el
procés d’adscripció i un 21,7% són les que han participat en el
procés d’admissió i han confiat en aquest procés telemàtic
d’escolarització. Açò vol dir que hem rebut un total de 3.953
solAlicituds telemàtiques en els dos processos. El procés
telemàtic ha suposat poder comptar amb una oficina virtual
d’escolarització, que ha permès la gestió i la tramitació de les
solAlicituds de plaça escolar durant les 24 hores del dia i durant
els 7 dies de la setmana, inclosos els festius. A més de suposar
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un ingent procés de simplificació administrativa quant a
l’aportació de documentació acreditativa a efectes de barem.
Voldria destacar també que del nombre total d’adscripcions
directes, el cent per cent han obtingut plaça en el centre escollit
com a primera opció. I de les múltiples el 89%. Totes les
solAlicituds han obtingut plaça en primera o segona opció.

Pel que fa a l’índex de satisfacció de les famílies que han
participat en el procés d’admissió, ha estat d’un 90%, xifra que
ha superat les dels darrers processos d’escolarització anteriors.
A més, per segon any consecutiu hem tornat donar a les famílies
la llibertat de triar la primera llengua d’ensenyament dels seus
fills a infantil i a primer cicle de primària. Com ja saben, en
aquesta tria una mitjana del 70% de les famílies ha elegit el
català i un 30% restant el castellà. Així tornarem donar als
centres els recursos necessaris, per tal de garantir aquest dret
recollit a la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears,
aprovat pel consens de totes les forces polítiques.

Quant al procés d’admissió durant el termini per a la
presentació de solAlicituds, s’han creat un total de 31 suboficines
d’escolarització. Aquesta xarxa d’oficines de suport a les
famílies, ha suposat un cost zero, ja que s’han aprofitat els
espais de què disposàvem, casals de barri dels ajuntaments,
centres de participació ciutadana, centres d’educació de
persones adultes i oficines municipals.

Canviam de tema, també els diré que actualment es troba en
fase de tramitació l’expedient de l’ordre per la qual es regula el
procediment per a la provisió accidental dels llocs de feina
d’inspecció educativa en comissió de serveis. Actualment
aquest departament està configurat per 16 membres: 1 cap de
departament i 15 inspectors; 2 a Mallorca, 1 a Menorca i 2 a
Eivissa.

Pel que fa a la Direcció General de Planificació,
Infraestructures Educatives i Recursos Humans, actualment
s’està desenvolupant el procés d’escolarització de 0 a 3 anys en
colAlaboració amb la FELIB. A més, estam confeccionant les
plantilles docents per als centres educatius per al curs 2013-
2014 i desenvolupant el procés de renovació, selecció i
nomenament de directors dels centres públics de les Illes
Balears.

També des del Servei d’ensenyament del règim especial,
responsable de les escoles oficials d’idiomes de les Illes, s’està
ampliant l’oferta de formació en llengua anglesa per al
professorat. I s’està dissenyant l’oferta de cursos d’anglès on
line per a aquest colAlectiu, com ja segurament han sentit.

Des de l’Institut per la convivència i l’èxit escolar, s’impulsa
la Llei reguladora de la convivència escolar i de l’autoritat del
professorat dels centres educatius de les Illes Balears,
l’esborrany de la qual s’ha modificat en el sentit expressat a
l’informe emès pel Consell Escolar de les Illes Balears i que ara
resta pendent dels informes de l’Advocacia de la comunitat
autònoma i del Consell Consultiu, per acabar de concretar
alguns aspectes. Des d’aquest mateix organisme s’està fent feina
en l’elaboració d’una guia de bullying i de cyber bullying, en
colAlaboració amb l’Oficina de Defensa dels Drets del Menor,
la UIB, la Guàrdia Civil, la Policia Local, la Policia Nacional,
la Fiscalia de Menors i l’Àrea d’Alta Inspecció Educativa.

En relació amb els recursos humans de la conselleria, vull
dir que mantindrem el sou dels docents i que el gran ajust que
ja va afectar la reducció del personal interí ja està feta. 

Voldria explicar també una mica el tema de les
infraestructures, com ja saben, l’IBISEC gestiona totes les
directrius d’aquesta conselleria, la totalitat de les
infraestructures educatives i culturals de les illes. Les funcions
principals d’aquest departament són la construcció, la gestió i la
supervisió d’infraestructures, a més de la realització d’altres
actuacions menors de manteniment i millora dels centres.
L’activitat que es porta a terme en aquest sentit és la de
projectar i construir infraestructures educatives i culturals, així
com els serveis que s’hi puguin instalAlar o desenvolupar i els
equipaments complementaris d’aquests mateixos centres.

En aquests moments estam gestionant diferents actuacions,
però per no estendre’m massa, els diré que actualment hi ha
projectes en execució per valor de 19 milions d’euros, alguns
exemples en són l’ampliació de l’IES Pasqual Calbó, la
construcció de la segona fase de l’IES Manacor, la construcció
del nou CEIP Sa Bodega, del nou CEIP d’Eivissa, del nou IES
Sant Marçal i la reforma de les instalAlacions del CEIP Sant
Jordi. Durant l’any 2013 tenim previst executar infraestructures
per valor de 10.200.000 euros, com ara l’ampliació del CEIP de
Santa Gertrudis, la construcció de la primera fase de l’IES Santa
Eulàlia, la reforma del CEIP Sa Graduada, la instalAlació de
plaques solars en els centres educatius, el canvi de fusteries al
CEIP Àngel Ruíz i Pablo i el canvi de cobertures a l’alberg de
La Victòria. Per tant, l’IBISEC gestionarà en el 2013 un total de
29.200.000 euros en infraestructures.

Pel que fa a la Direcció General d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement, puc dir que respecte dels
estudis universitaris, hem fet possible la llargament demanda
doble titulació ADE-dret que començarà a funcionar el proper
2013-2014. Pensin vostès quants d’estudiants de les nostres illes
han hagut d’anar a Barcelona o a altres districtes universitaris
perquè precisament la universitat balear no oferia aquesta doble
titulació conjunta d’ADE-dret. El proper any açò serà possible.

També hem duit en el Parlament la llei que permet la
construcció de l’Escola de Doctorat i que dóna a la fi un
tractament urbanístic específic en el campus universitari. També
hem fet possible que la UIB pugui utilitzar els doblers concedits
pel ministeri per a la construcció de l’edifici de l’Escola del
Doctorat i que es pugui construir quan abans s’havia negat.

Hem recuperat i convocat per segon any consecutiu les
beques de desplaçament, que anteriorment s’havien eliminat.
Aquests ajuts són per als alumnes universitaris que han de
desplaçar-se a la península o a altres illes per tal de seguir els
seus estudis superiors, i l’any passat es van beneficiar
d’aquestes beques un total de 860 alumnes a totes les illes.
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Les properes actuacions destacables serien, quant a aquest
àmbit, el suport econòmic del Campus d’ExcelAlència. Estam
tramitant per al 2013-2014 una inversió de 287.500 euros, atès
que anteriorment el Govern central, l’anterior govern central, va
concedir a la UIB el segell de Campus d’ExcelAlència però no li
va donar cap tipus de dotació econòmica; açò ho farem nosaltres
aquest any.

També hem previst crear l’Institut d’Investigacions
Agroambientals i de l’Aigua com a organisme de recerca que
permetrà obtenir doblers provinents del Govern central i, si
escau, de BrusselAles, per a la investigació agrària i
mediambiental.

Quant a la política científica, durant aquests darrers dos anys
hem potenciat el programa de beques predoctorals, que no sols
no s’han reduït sinó que s’han augmentat moderadament en la
seva assignació pressupostària. Les properes actuacions se
centren a continuar amb la convocatòria d’aquestes beques i
afegir la de beca postdoctoral, que també va ser eliminada
anteriorment.

També tenim previst presentar el Pla de ciència, tecnologia
i innovació de les Illes Balears 2013-2017, un pla realista que
per primera vegada en aquesta comunitat autònoma tindrà
objectius concrets per a cada mesura científica, i que serà
avaluable cada vegada que sigui necessari. He de dir que el pla
no s’ha fet abans perquè resultava absurd presentar un pla de
ciència sense conèixer el posicionament europeu pel que fa a la
política científica i al seu finançament en el període 2014-2020.
Un altre punt primordial imminent és la redacció del RIS3 com
a condició necessària, tot i que no suficient, per accedir a fons
europeus.

Pel que fa a la formació professional, aquesta conselleria
fomenta el sistema integrat de formació professional amb tot un
seguit d’actuacions, entre les quals vull destacar-los les
següents: el desplegament del mapa de títols de formació
professional i de certificats de professionalitat necessaris per al
nostre teixit empresarial; durant el curs 20112-2013 hem iniciat
19 nous títols, també volem avaluar i acreditar les competències
professionals adquirides a través de l’experiència laboral i per
vies no formals de formació; fins ara hem acreditat 726
persones, 566 a la primera convocatòria i 160 a la segona; ara
acabam de treure la tercera convocatòria amb la qual es podran
acreditar un total de 150 persones més.

Volem establir, a més, una oferta de formació professional
molt més atractiva i flexible, i per açò un dels elements clau
d’aquesta oferta serà la formació professional a distància, que
en aquests moments s’està estudiant. Tenim molt clar que una
de les principals eines per aconseguir que els joves d’edats
compreses entre els 18 i els 24 anys continuïn estudiant és sens
dubte la formació professional. Per açò és vital augmentar el
nombre de places disponibles i al mateix temps contribuir a la
reducció de l’abandonament escolar. 

És molt important el paper que juguen les empreses en tot
aquest procés. Aquest curs hem posat en marxa el pla
experimental de formació professional dual de les Illes Balears,
i ara feim feina per captar noves empreses que vulguin
colAlaborar. Hem de dir també que aquest curs passat un total de
2.175 centres de treball de diferents empreses varen colAlaborar

amb les pràctiques formatives dels alumnes de formació
professional, tant en el mòdul de pràctiques formatives en
empreses del PQPI com en el mòdul de formació pràctica en
empreses de cicles formatius de grau mitjà i de grau superior. 

També feim feina en el desplegament del decret de formació
professional autonòmic amb la implantació de programes de
qualificació professional inicial. L’objectiu d’aquests programes
és que tots els alumnes assoleixin competències professionals
pròpies d’una qualificació de nivell 1 dins l’estructura actual del
catàleg nacional de qualificacions professionals, i que també
tenguin la possibilitat d’una inserció sociolaboral satisfactòria
i ampliïn les seves competències bàsiques. 

En referència a la xarxa de centres de formació professional,
hem mantingut tres centres integrats, i estam fent les darreres
passes per a la signatura de tres convenis amb el Ministeri de
Treball per crear, amb la colAlaboració del SOIB, tres centres de
referència nacional de les famílies de turisme, nàutica i
sociosanitària, que s’instalAlaran a l’Escola d’Hostaleria de les
Illes Balears, ubicada a Palma de Mallorca; al Centre de la Mar,
ubicat a Maó; i al centre sociosanitari de Son Llebre, ubicat a
Marratxí, açò respectivament.

Actualment també s’està elaborant un nou decret d’atenció
a la diversificació, ja que l’anterior govern va publicar una
versió no definitiva del Decret 39/2011 un mes abans de les
eleccions de maig del 2011, de manera precipitada, creim
nosaltres que precipitada, de tal forma que 22 dies després es va
haver de publicar correcció d’errades. El decret es contradiu
contínuament i es font de conflictes i problemes, perquè en la
seva redacció no es va comptar amb la resta de serveis i
direccions generals de la conselleria; ni tan sols no es va
demanar la colAlaboració del Servei d’Ordenació Educativa, que
és l’encarregat precisament d’elaborar la normativa educativa.

Des del Servei d’Innovació Educativa s’impulsa el Pla de
formació del professorat en llengües estrangeres, i s’ofereix tot
un seguit d’activitats formatives, com ara cursos presencials de
millora de la competència lingüística en llengua estrangera,
cursos a distància, cursos semipresencials, i seminaris de
formació a centres sobre metodologia (...), tallers d’ús de la
llengua anglesa aplicada a matèries concretes, cine fòrums,
immersions lingüístiques, tallers orals, entre altres coses. 

Altres actuacions que es fan des d’aquest servei i que es
potenciaran seran les proves lliures de batxillerat, que enguany
s’han realitzat per primera vegada; la reorganització dels centres
de formació permanent de professorat, que s’ha aconseguit un
estalvi de 945.000 euros en assessors i 90.000 en la realització
d’activitats; l’execució d’un pla pilot de tecnologies educatives
i continguts digitals; es du a terme també el projecte ICAPE, de
foment de l’esperit emprenedor i de la seva integració dins el
sistema educatiu, en colAlaboració amb la Conselleria
d’Economia, s’està executant aquest projecte i és molt positiu;
també l’ampliació del programa d’auxiliars de conversa, que ha
passat de 50 auxiliars el curs 2012-2013 a 170 auxiliars de
conversa el proper curs. També s’impulsarà la implantació del
doble batxillerat per al 2013-2014.
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Des del Servei d’Ocupació de les Illes Balears treballam o
feim feina en diverses línies, que es poden classificar en la
formació per l’ocupació, l’orientació i la intermediació laboral
i el foment del l’ocupació. Ara exposaré molt breument quins
són els objectius que ens hem proposat i com pensam dur-los a
terme.

El primer és fomentar l’execució d’una oferta modular i
flexible de programes formatius, adreçats a l’obtenció de
certificats de professionalitat amb la finalitat de millorar
l’ocupació, la qualificació i la inserció professional del nostres
desocupats, amb especial incidència en els joves i en els
colAlectius més vulnerables. Aquesta mesura es desenvolupa
amb la priorització de la impartició d’especialitats formatives
conduents a certificats de professionalitat, títols homologats
amb validesa a tot el territori nacional i amb la reserva del 50%
d’aquestes places de formació per a joves menors de 30 anys.
Per açò realitzam accions formatives adreçades prioritàriament
a treballadors desocupats mitjançant convocatòries amb un
pressupost de 8,5 milions d’euros; accions formatives adreçades
també prioritàriament a colAlectius vulnerables amb especials
dificultats d’accés al mercat laboral amb convocatòries amb un
pressupost de 2.800.000 euros. 

També es lluita per fomentar els programes formatius amb
compromís de contractació; per açò promourem la realització
d’accions formatives amb compromís de contractació amb un
mínim de contractació establert del 60%.

En tercer lloc volem donar a conèixer el sistema de
qualificacions i la seva acreditació mitjançant els certificats de
professionalitat. Dissenyarem i posarem en marxa una
campanya informativa sobre el sistema nacional de
qualificacions i els certificats de professionalitat a través de
totes les xarxes socials i per internet. 

En quart lloc volem millorar i ampliar la xarxa de centres de
formació: destinarem 3 milions d’euros per tal de desenvolupar
la xarxa de centres propis, que són els centres educatius de
formació professional, IBANAT, Ib-Jove, Fundació Bit, EBAP,
la Fundació Balear de l’Esport, el centre Blanca Dona, el Centre
de la Mar i POIMA. També ampliarem la xarxa de centres
colAlaboradors i fomentarem la participació de les empreses com
a centres colAlaboradores mitjançant la signatura d’acords per tal
de facilitar la seva participació, cosa que ja hem començat a fer.

En cinquè lloc volem fomentar una major participació dels
interlocutors socials i del sector productiu en la formació per a
l’ocupació, amb la revitalització del Consell de Formació
Professional, el foment de la participació del teixit productiu en
la planificació i l’execució de la formació, i volem afavorir la
impartició del mòdul de pràctiques no laborals dels certificats
de professionalitat.

En sisè lloc volem fomentar la realització de procediments
de reconeixement de competències; en colAlaboració amb
l’Institut de Qualificacions Professionals de les Illes Balears
programarem els procediments de reconeixement de les
competències adquirides per l’experiència laboral o per vies no
formals de formació, amb la finalitat de poder acreditar la
qualificació que els nostres treballadors han obtingut mitjançant
la seva activitat laboral i la seva formació.

En setè lloc volem millorar el coneixement, com vostès
saben, de les llengües, per tal de millorar l’ocupació, la
qualificació i la inserció professional, amb especial incidència
en els joves. Per tot açò impartirem especialitats formatives en
idiomes, que s’aconseguiran mitjançant una reserva d’un 15%
de la convocatòria adreçada prioritàriament a treballadors
desocupats; intentarem concentrar-nos en l’anglès, l’alemany,
el rus i l’italià. També posarem en marxa un pla de llengües dins
el marc comú de referència per a les llengües.

Quant a l’orientació, els he de dir que la millora de
l’ocupació és el principal objectiu del Servei d’orientació del
SOIB. Per açò hem iniciat la implantació del model integral
d’atenció individualitzada. Hem estat pioners en aquest model
i va adreçat a tots els demandants de feina, amb especial atenció
als colAlectius de joves, persones majors de 45 anys, aturats de
llarga durada, desocupats i afectats per expedients de regulació
d’ocupació. També destinarem 6 milions d’euros a programes
experimentals amb colAlectius vulnerables, i també destinarem
2.600.000 euros a tallers d’ocupació.

Aquesta conselleria també fa feina específica per als joves,
i fins ara hem comentat algunes actuacions que transversalment
els beneficien, però des del Servei de Joventut tenim en marxa
una sèrie d’actuacions molt concretes i específiques, com ara
per exemple la creació del centre de formació i pràctiques de
l’Institut Balear de la Joventut, amb l’objectiu de promoure i
coordinar les activitats de formació no reglades i les pràctiques
professionals; el pla de formació Joventut en acció, finançat per
la Comissió Europea i amb la finalitat de donar a conèixer les
oportunitats del programa europeu amb el mateix nom i els
projectes que finança. Aquest servei pot formar uns 400 joves
de les Illes Balears cada any. També tenim com a forma
experimental que posarem en marxa l’organització de
campaments d’estiu en llengua estrangera per a joves.

Respecte a la cultura, els he de dir que la nova Secretaria
Autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats té una tasca
específica i molt important en relació amb la cultura. De fet,
com ja vaig explicar en el plenari d’aquesta cambra fa unes
setmanes, quan vaig ser interpelAlada, aquest nou organisme
permetrà donar un gran impuls a la cultura de les nostres illes.
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Arribat aquest moment vull aclarir que l’Orquestra
Simfònica de les Illes Balears Ciutat de Palma, l’Escola d’Art
Dramàtic i el Conservatori Professional de Música i Dansa de
les Illes Balears també són cultura, i tots tres organismes
depenen d’aquesta conselleria. Donades les restriccions
pressupostàries i l’optimització dels recursos, actualment feim
feina en un pla de viabilitat amb l’objectiu d’assegurar la seva
pervivència, però amb un nou plantejament que suposarà el seu
redimensionament i la seva redefinició, i tot precisament per
garantir la seva supervivència. 

He de dir també que la meva conselleria compleix amb els
objectius de fomentar la promoció i la projecció de tot el que
fan les Illes Balears cap a l’exterior i entre les pròpies illes en
matèria de cultura i de llengua. També s’encarrega d’apropar la
cultura i la llengua pròpies al món educatiu; ha de revitalitzar i
potenciar les nostres senyes d’identitat, i prestigiar la cultura
pròpia de cada illa, és a dir, la cultura popular i tradicional de la
nostra comunitat autònoma, i colAlabora amb totes les
administracions i els agents culturals dins l’àmbit autonòmic i
estatal per tal de complir aquests objectius, i per tot açò tenim
en marxa molts de programes.

Per una banda tenim en marxa el programa Promoció i
projecció exterior de la cultura, mitjançant el qual realitzam
activitats destinades a la difusió del teatre, el cinema i
l’audiovisual, la música, les arts plàstiques i la cultura popular,
participant i assistint a diversos esdeveniments i actes culturals
com ara fires, festivals, certàmens, mercats, exposicions
lingüístiques, artístiques i culturals. També hem de destacar el
programa Viu la cultura, que té la finalitat d’apropar la cultura
al món educatiu, permetent que els nostres alumnes de la nostra
comunitat autònoma canviïn les aules per escenaris i puguin
assistir a concerts, espectacles, tallers teatrals, així com visites
a nombrosos museus o visites relacionades amb les mostres de
patrimoni, com les visites guiades a Sa Llonja que vàrem iniciar
l’any passat.

Vull anunciar també un nou programa que serà el Turisme
cultura, que pretén potenciar la promoció cultural entre illes a
través d’exposicions itinerants dels nostres artistes, i una nova
línia d’actuació basada en la promoció dels nostres trets més
característics cap a les altres illes i també a l’exterior. La mar a
vegades ens separa molt i no ens hauria de separar tant; per açò
precisament fomentarem la interrelació insular, fomentarem que
a Menorca es pugui conèixer molt més d’Eivissa i Formentera,
que a Eivissa es pugui conèixer molt més de Menorca, i que a
Mallorca es puguin conèixer molt més de les illes. Em diran que
s’està fent, però no s’està fent de forma suficient i queda molt
per fer, i nosaltres ho potenciarem.

Per altra banda el programa de foment de la lectura té
l’objectiu de potenciar la lectura, especialment el català, i
millorar la competència i els hàbits lectors en tot el segment de
la població.

Per altra banda el projecte de promoció i difusió de la
llengua de les Illes Balears impulsa un pla intensiu d’actuacions
per tal d’apropar la llengua pròpia, amb les seves modalitats, a
sectors d’activitat molt diversa: social, de lleure, audiovisual,
musical, educativa. Aquí s’inclouran els ajuts a les editorials per
tal d’adaptar els llibres de text a les modalitats lingüístiques

pròpies de les Illes Balears, perquè a cada illa puguin tenir texts
de la llengua catalana en la seva pròpia modalitat insular.

A més, pel que a la conservació, protecció i difusió del
patrimoni museogràfic, documental i arxivístic, dinamitzam el
patrimoni històric i cultural que alberguen els museus i arxius
de titularitat estatal de gestionam, com el Museu de Mallorca,
la secció etnològica de Muro, el Museu monogràfic des Puig
dels Molins i el Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera. Per
açò, feim i farem programes de difusió i activitats pròpies dels
museus.

Ara mateix, des de la secretaria autonòmica tenim en marxa
tota una sèrie d’activitats per continuar amb la tasca que es feia
des de la ja desapareguda Direcció General de Cultura. Alguns
exemples de la feina que es fa ara mateix són l’organització de
tota una sèrie d’activitats per a la celebració de l’Any Juníper
Serra, com l’exposició a Califòrnia, que s’inaugurarà el proper
mes d’agost; la ruta rere les passes de fra Juníper a Petra; una
mostra documental de l’arxiu del Regne de Mallorca; un
itinerari per a les escoles sobre la vida del frare franciscà;
conferències, i altres coses.

Per tal de commemorar l’Any Bartomeu Rosselló-Pòrcel
hem previst celebrar el seu naixement amb un concert, amb
activitats dedicades a la seva figura, editant material específic
per a l’alumnat de secundària, fent adaptacions teatrals d’una de
les seves obres adreçada a les escoles, entre moltes i diverses
altres actuacions.

També farem activitats per commemorar l’Any
Villangómez, de fet ja hem creat una comissió per fer feina en
aquest sentit.

Com ja he dit, estic segura que la nostra feina a l’àmbit
cultural serà molt millor i arribarà a molts més indrets i a
persones arreu del món. Aquest és el nostre objectiu i tenim dos
anys per posar-lo a la pràctica.

Per finalitzar, voldria manifestar que puc entendre
perfectament que existeixi una certa resistència al canvi, que
existeixin algunes objeccions d’allò desconegut, però estic
absolutament convençuda que és necessari fer-ho, que com
abans comencem millor per a tots perquè la vida és una evolució
constant i ens hem d’adaptar en el temps.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Idò, per tal de formular preguntes o observacions tot seguit
procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment després
de la intervenció de cada portaveu.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Ho faré globalment.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò, començam pel Grup Parlamentari MÉS. Té la paraula
el Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de deu
minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. I gràcies, una altra vegada, a la Sra.
Consellera, ara sí, per aquesta compareixença, tant a solAlicitud
del grup com també a instància pròpia, per explicar-nos la seva
política.

Ja m’agradaria a mi, Sra. Consellera, també mirar d’obtenir
un tarannà constructiu i des de les diferències dels uns i dels
altres anar compartint. Jo crec que Educació i Cultura, per cert,
convida a cercar aquests tipus de clima i aquest tipus d’aposta.
Tanmateix l’entrada que heu fet dins la conselleria m’obliga a
un altre to. El primer que vós heu de demanar és disculpes, que
demaneu disculpes, que demaneu disculpes i un canvi radical;
com podeu venir aquí a dir que no voleu parlar de polítiques a
les aules quan totes les primeres declaracions han estat d’aquest
caràcter absolutament provocador?

No els importa que els fillets tenguin por -por- dins les aules
de manifestar idees contràries a les seves perquè se’ls
suspendrà, amb això volem acabar. Quants de casos coneix, Sra.
Consellera?

(Se sent una veu de fons que diu: “Molts”)

Li parl i li deman a la Sra. Consellera...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sr. Alorda...

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... sé que parla per altres, ja ho sé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sr. Alorda, perdoni, Sr. Alorda, disculpi.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Sí.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci a la sala quan parla un
portaveu perquè la sala és molt petita i no se senten bé les
intervencions. Així que pregaria que tothom, per favor,
mantengui, dins el possible, un poc de silenci. 

Moltes gràcies. Sr. Diputat, pot continuar.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Li ho agraesc perquè si no jo vaig pujant el to i aleshores
també tot canvia. 

Quants de casos ha conegut? Però sobretot, sobretot, vostè
creu que pot tractar el professorat amb aquesta grolleria?,
d’aquesta manera tan irresponsable?

Miri, si vostè ha de continuar en aquest sentit, ni cent dies ni
cent hores ni dos dies ha de durar a la conselleria, ja no té dret
ni -diríem- disposició d’estar en aquest càrrec. 

El primer que li demanam és respecte, respecte a tots els
actors de la comunitat educativa, això és una prèvia, nosaltres
li tendrem, ens hem de respectar tots si hem de parlar. Si vostè
(...) respecte torni enrere, el primer, aquestes paraules i després
continuarem. 

Perquè el que no pot ser és acusar els mestres d’adoctrinar
i que quan demanam quants de casos hi ha hagut el conseller ens
diu cap. La setmana següent el PP torna a treure que n’hi ha dos
mil que adoctrinen, però tornam a demanar, i què passa, què
fan? Res, cap, respostes oficials. Per tant, això no pot ser. 

Ens diu que no polititzaran i tots els elements són de Llei de
convivència, de parlar de posar límits a la llibertat dels docents
precisament per a aquestes prevencions. Ens parla de Llei de
símbols perquè no pugui haver-hi elements a les façanes. Ens
parla de l’espanyolització de Wert i de la centralització contínua
de competències per part de l’Estat. Per cert, no ha fet cap
esment, jo crec, d’un element important de tot el que ens ve a
sobre com és la LOMQE i crec que és important tenir-hi una
reflexió. Se'ns va dir, acusacions, per exemple que hi ha centres
on no s’ensenyava el castellà, demanàvem, on? Cap, respostes
oficials, cap. Bé, però vostès cada dia provocant.

Jo li dic, Sra. Consellera, el caos, el desconcert, el
desconhort, les acusacions falses, aquest clima que crea no
ajuda als alumnes, vostè dirà, no, no, jo només peg als docents,
no, això no ajuda als alumnes, això no ajuda a ningú, no ajuda
a ningú. 

Aquí tots volem que s’aprengui anglès, tots. De fet, és una
comunitat que, per paga, jo crec que ho hem demostrat arreu,
molt més que altres indrets d’altres bandes. El meu grup, no ho
dubti, per molts de motius, molts compartits amb vostè i per
ventura algun que ho compartiríem, però li puc assegurar que el
nostre grup té un interès altíssim que tota la nostra població
parli l’anglès. Això li ho puc assegurar. I si pensa un poc
arribarà vostè tota sola a aquesta conclusió.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 45 / 13 de juny del 2013 677

 

Per tant, com que tenim aquest objectiu, vegem, tota la
comunitat educativa vol que els nins aprenguin anglès i volen
qualitat. Creu vostè que és l’única que s’ha temut que els canvis
obliguen a canvis? Ara, de desconegut no, la seva actitud la
coneixem de molt enrere, la tenim molt vista, molt vista, molt
vista. 

Canviï el to, posem els objectius, parlam-ne, vol demostrar
que realment vol una mesa? Faci un téntol, parlam-ne. Objectiu?
Aprendre anglès tothom. Molt bé, parlam-ne. Després d’haver-
ne parlat honestament, amb continguts, no ens posam d’acord?
Vostè tiri, vostè té la responsabilitat i ha de tirar endavant, però
demostri-ho. Què fa dos mesos, tres mesos que varen posar en
marxa les comissions per al pacte per l’educació? En varen
parlar des de fa dos anys, després el mes de març surt publicat,
ja els ha dit fins i tot la Plataforma pel Pacte Social per a
l’Educació que amb aquest tarannà no anam enlloc. Vostès els
tracten de minoria, minoria a la Federació de Pares i Mares,
minoria, ... Li deman també com a menorquina, vostè tracta de
minoria els 22 centres públics de Menorca? Els tracta de
minoria? Em deman, de minoria? Llavors cadascú, tothom
tendrà les seves idees. Tracta de minoria els milers de
professors que a títol individual li han enviat carta? Tracta de
minoria els seus representants? Tracta de minoria els alumnes?
No hem de tenir en compte el parer de la UIB? En res? Ni de
pedagogia ni de filologia? No l’hem de tenir en compte?

Jo crec que valdria la pena que facin un pensament. Aturin,
i si volen llibertat donem llibertat als centres per als projectes
lingüístics, per exemple, però sobretot canviïn aquesta actitud
i no faci, no doni, no digui mentides, Sra. Consellera. 

Ponent, li vull parlar d’ahir, a Ponent hi ha 20 assignatures
en català, 5 en castellà i 5 en anglès, això és Ponent, l’exemple
que vostè va posar ahir com a exemple de TIL, no, no, Ponent
ha estat perseguit, perseguit per ser un d’aquests adoctrinadors,
amb una campanya que ha durat setmanes i mesos. Són dels
adoctrinadors els de Ponent? Jo m’ho deman perquè jo... jo és
que les seves bubotes no les comprenc perquè després els
regidors del PP han de participar en una manifestació en suport
del director de Ponent perquè està sent perseguit per
adoctrinador. I llavors vostè hi va i diu que tot és meravellós, 20
català, 5 castellà, 5 anglès. Li agrairia que no em fes la contrària
de Ponent perquè és un tema que vostè en coneixerà tots els
altres, però aquest el conec molt jo. I, en tot cas, miri-ho.

Li faig el pacte, si li agrada el pla pilot en aquests termes,
signem-lo, signem el sistema de Ponent i avancem, perquè s’ha
trobat amb moltes dificultats, amb moltes dificultats, però no
vull personalitzar, però no hi ha matemàtiques, no hi ha medi.

Quanta gent té B2, per cert? És que hem començat amb
Menorca i Eivissa, nosaltres tenim una pregunta que després els
números que vostè va donar per arribar als 3.800 habilitats per
parlar no tenien res a veure, li deman, nombre exacte de
persones amb B2, de titulats amb B2, avui a les Illes Balears, el
nombre exacte. Supòs que el té per mà perquè ... i tal. I digui’m
si aquests 3.800 és gent amb B2 o no, o és un altre nombre de
gent que ha fet accions formatives, perquè jo vull saber la gent
que té B2. Ja no entraré en allò que li han dit sobre la capacitat
del B2 per transmetre continguts, etc.

Que això ajudarà a sortir del fracàs? Ja ho voldríem tots.
Vostè ens va dir que el seu gran objectiu és sortir del fracàs i
com hi sortirà a través del TIL. És a dir, tenim mancances en
matemàtiques, hi ha una gent que té dificultats amb les
matemàtiques, tenim problemes amb l’anglès, tants és així que
vostè troba que hem d’insistir amb l’anglès, tenim uns
professors amb dificultats per expressar-se en anglès i vostè per
aprendre matemàtiques farà donar classes als mestres amb
anglès a nins que no entenen gaire ni l’anglès ni les
matemàtiques. Posem-hi ordre. Podem trobar fórmules, ens
volem acostar al sistema, a la manera, a provar-ho, però la
veritat que em digui que el seu recurs per millorar les
matemàtiques del fracàs sigui aquest, és que no l’entén ningú.
I respecti, com a mínim, als que no ho entenen. Jo retir allò de
ningú, vostè i el Sr. Bauzá i el Partit Popular ho entenen, retir
allò de ningú. Hi ha molta gent que no ho entén. Ara, no els hi
torni a dir que no entenen això, que són pedagogs, són gent
preparada. No els hi torni a dir, primer, que són una minoria i,
segona, que no volen que la gent sàpiga anglès. No els digui que
no volen que la gent aprengui perquè han fet de la docència i de
la formació la seva vida, i només això ja mereix un respecte.

I jo li deman, per què tants de missatges contra la llengua
catalana, Sra. Consellera? Per què? Ja varen començar llevant
la direcció general, ara ja lleven la de Cultura, tot queda
capidisminuït, la cultura en aquest país. Per què? Per què
missatges continus? El castellà és un deure, tothom la de saber
i si no, bé, totes les conseqüències de la ignorància. Vostès cada
dia parlen d’imposicions del català. Vaig telefonar l’altre dia per
a una cita de la ITV a Inca, no em varen poder atendre en català,
no en sabien, hi farà res vostè? 

Li deman una qüestió, quanta gent no entén el català a les
Illes Balears? Quant gent no el sap parlar? Quanta gent no el sap
escriure? Li deman la magnitud d’aquesta xifra, digui’m, creu
que les mesures que ens ha dit avui afronten aquesta realitat
demogràfica? Ja li dic jo, això passa a Burgos i qualsevol
conseller de Cultura de Burgos fa un macro pla a favor del
castellà, això és indiscutible. I vostè, què m’ha dit? Que farà una
cosa de lectura, l’Institut d’Estudis Baleàrics amb el pressupost
que té... contesti’m perquè també és ben interessant que la
sàpiga aquesta magnitud i que la digui en aquest Diari de
Sessions avui, perquè vull saber fins a quin punt la té dins el cap
aquesta dada, i que és una responsabilitat seva, la igualtat i que
tothom pugui participar i que tothom tengui les habilitats
lingüístiques en aquest país...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Alorda, que ha esgotat el seu temps.

EL SR. ALORDA:

... és un minut, però en els jutjats, a Hisenda, arreu. 
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La mentida de les autopistes de l’educació tots els doblers
que hi dedicarà veig que té dues prioritats, però amb la resta, de
moment, 100 milions menys cada any hi dediquen, 69 en
personal, aquests 69 de personal ha estat personal de suport. Ha
estat auxiliars de converses que no cobraven i els han tret de les
classes d’anglès, han estat més alumnes a les aules que han
dificultat les classes d’anglès i que molts d’aquests elements hi
són. M’ha aclarit allò dels menjadors, que cobraran, ho vull
veure perquè vostè va dir que ja estava arreglat i no era veritat.
Quan pagarà a la FAPA, per exemple? Per dir-ne una, ja que diu
del suport a les famílies, però el que són les federacions de pares
no reben els doblers d’anys, les beques, els doblers per als
centres. La LOMQE com queda (...).

He d’acabar, jo no tenc temps ilAlimitat com vostè. Sí que
em sap greu que la Universitat en el moment difícil que passa
vostè consideri que està tan esponerosa, jo no ho veig. Parlàvem
de Medicina l’anterior legislatura, ho dèiem amb unanimitat,
tots veiem que els altres en tenien, gent que té menys habitants
i més formació que nosaltres, gent que gasta molt més en
educació que nosaltres. Vostès pensin, tenen majoria absoluta
a Madrid, com és que no poden fer i nosaltres no? Resolguin-ho.

Recerca i Innovació, ho ha dit en positiu. S’ha llegit Lisboa?
Sap què gastam en Recerca i Innovació? I vostè em continua
dient en positiu? Com a mínim faci un miqueta de què és que
podem, però no faci (...)

I perdoni, Sra. Presidenta, però seria imperdonable que no
digués, que no parlàs de Cultura, hauré de deixar Joventut i
Treball, ho entenc, però no podem deixar de parlar de Cultura
perquè realment està sent massacrada. Tots els creadors parlen
amb moltíssima inquietud; el tema musical està, vostè ho ha dit,
a la UCI. Ens ha hagut de recordar que la Simfònica és una
institució cultural, ha vengut a la Comissió de Cultura del
Parlament, i ens diu com quedarà aquesta Simfònica, jo li
deman, com quedarà el Conservatori Superior? Com quedarà
aquest suport, ens diu, a les arts plàstiques? La promoció
interilles hi havia existit sempre fins que vostès la llevaren i hi
ha hagut teatre anant a totes les Illes molts d’anys i hi ha hagut
exposicions anant a totes les Illes molts d’anys. Vostè és
conscient del moment que viu el teatre? Del moment que viu la
nostra indústria cultural a tots els nivells? Del moment que viu
l’audiovisual? Crec que el nivell dels espectacles, el suport que
teníem en el turisme d’espectacles. 

Avui li he fet una pregunta sobre patrimoni i m’he quedat
preocupat. Què farem amb patrimoni? Tenim un patrimoni de
primer ordre, som una potència turística mundial, què feim per
posar al dia aquest patrimoni? Vostè és una consellera
responsable també en aquests vessants, maldament tengui
companys que també ho hagin de fer.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’acabar, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

He d’acabar i, per tant, no diré, no faré res més, només li
faré una pregunta més, una pregunta sobre Treball, quanta gent,
quantes persones de totes aquestes que ens ha dit que han fet
cursos amb vostès han trobat feina?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. He escoltat amb atenció la
seva compareixença, consellera, i m’he adonat que no havia
canviat massa d’aquelles que ens feia el Sr. Bosch, vull dir, no
he vist que hi hagués res de nou i, fins i tot, ens ha parlat d’unes
infraestructures educatives que ja estaven en marxa, que ja
existien, les reformes que ja coneixíem tots.

Però jo crec que aquesta compareixença també ens va bé, ara
que ja s’ha sobrepassat l’equador d’aquesta legislatura, per fer
un poc de balanç de què han estat aquests dos anys de govern.
Dos anys que, en la nostra opinió, han pivotat fonamentalment
en dues qüestions, la priorització que han fet vostès de les
retallades pressupostàries i la qüestió lingüística. De les
retallades, probablement, s’havien de fer, i no deim nosaltres
que no, atesa la situació econòmica. El que nosaltres qüestionam
és on s’han fet i també com s’han explicat, i li posaré alguns
exemples i ho faré a partir d’una sèrie de preguntes que m’he fet
jo mateixa, arran de les seves manifestacions d’aquestes
darreres setmanes en els mitjans de comunicació o en aquest
mateix parlament o que ha fet també el president Bauzá i que
ens han deixat un poc perplexes, sobretot després d’escoltar-la
dir a vostè mateix avui aquí que no és partidària de discursos o
de gastar esforços que són inútils. 

Començaré per la primera pregunta que va referida a una
manifestació seva a una de les primeres entrevistes, que diu,
l’educació està sobredimensionada, doncs, voldríem saber, què
vol dir amb això? Què sobren professors? Si és així, quants en
sobren? Si és qüestió de pressuposts? Si és que hi ha pressupost
de més? És que hi ha massa material escolar? És que hi ha
massa escoles? Ens podria dir a què es refereix exactament quan
diu açò, que l’educació està sobredimensionada? 

Per altra banda, voldríem saber també, quina diferència
pensa vostè que hi ha entre redimensionar el professorat o
retallar el professorat? 

També voldria saber, quan diu que no hi ha estudis que
demostrin que un professor pot prestar més atenció
individualitzada als alumnes, si són vint o són trenta, voldria
saber si coneix vostè estudis que digui el contrari. Què opina de
l’estudi que sobre aquest tema ha fet la Universitat de les Illes
Balears? Jo voldria sentir respostes a tot açò.
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Quant a la qüestió lingüística-ideològica, s’adonarà que pos
guionet perquè sembla que no es pugui separar una qüestió de
les altres, sobre aquesta qüestió, per tant, li demanaré si creu
realment que la immersió lingüística és la causant del fracàs
escolar a les nostres illes. Com s’explica, si això és cert, com
s’explica que el fracàs escolar sigui més alt a algunes
comunitats amb immersió lingüística en castellà, com Múrcia,
Andalusia, Canàries, que altres amb immersió en català, com és
Catalunya? Per què pensa vostè... o més ben dit, què opina vostè
que el president Bauzá no vulgui pronunciar la paraula “llengua
catalana” quan li ho demana la premsa?, què passa amb aquesta
paraula, perquè..., li fa por?, què pensa sobre açò?

Quant a l’ensenyament d’anglès per posar en marxa el decret
conegut com a TIL, està vostè segura com ha dit que en devuit
mesos han preparat 3.800 professors com ja s’ha comentat per
qui m’ha precedit en la paraula per donar classes en anglès?,
perquè segons una pregunta que es va respondre al Grup MÉS
i que va sortir a la premsa, l’any passat hi havia 666 professors
preparats a Primària i 763 a Secundària, parlam del mes d’abril
de 2012, és a dir, hi havia 1.429 professors amb el títol B2, de
14.600 que n’hi ha en aquesta comunitat; havien adquirit el títol
el 2012, 13 a Primària i 14 a Secundària, aquests quatre mesos
del 2012. Per tant, pens que han fet molt via des de l’abril de
2012, no li ho sembla?, sobretot si pensam que s’ha passat d’un
pressupost que hi havia de 660.000 euros l’any 2012 a 224.000
l’any 2013.

Per cert, ens ha comentat abans les dades de Formentera i de
Menorca, ens ha dit que a Formentera hi havia 19 professors
amb B2 i hi ha 116 professors i a Menorca ara n’hi ha 116 amb
B2, coincideixen les dades, i un professorat de 1.166, és a dir,
també voldríem saber les xifres de les altres illes per comprovar
com s’ha fet, amb tanta via, per tenir ara 3.800 professors
preparats per donar anglès.

Dia 14 de maig va sortir per la premsa que es gastarien,
continuant amb aquest tema, dos-cents set mil, vuitanta...,
vuitanta quatre euros en formació d’anglès i que açò ho faria
una empresa externa que es dividiria en tres lots, un que
arribaria a 28 professors, no són massa, i un altre a 31 alumnes,
és clar, és que tenim 160.000 alumnes a les Illes Balears i un
tercer per a acompanyament escolar, vostè en parla i supòs que
es referia efectivament als auxiliars de conversa, el pressupost
dels quals ha disminuït un 63%, no sé com s'ho farà, si pensa
augmentar-lo per al 2014, però per al 2013 no hi són. De fet, hi
ha escoles que han denunciat, les escoles de Menorca del pla
pilot han denunciat que han hagut d’avançar el de l’any passat
i que hauran de tornar avançar el de l’any que ve perquè vostès
ja els han comunicat açò, vull dir..., és que sembla... el PSOE
era el que no pagava, però jo diria que és el PP el que no està
pagant de cap manera.

Bé, dels cursos de l’EBAP ja n’hem parlat i voldria saber...,
hem parlat de Menorca i Eivissa, voldria saber quan es faran
també a Mallorca..., perdoni, a Mallorca i Formentera, jo voldria
saber quan se n’han format a Mallorca i a Eivissa amb aquest
sistema.

Entengui’ns, Sra. Consellera, nosaltres de cap manera no
estam en contra que s’augmenti l’anglès a les aules, açò... no és
cert, vull dir nosaltres hi estam a favor, però açò s’ha de fer amb
un poc de garantia, no podem fer un paperot que al final pot
redundar a anar en contra de la qualitat de l’ensenyament.

Hi ha més qüestions que em generen dubtes importants, per
exemple no entenem - tal com va sortir per la premsa- que
vostès s’ajuntin amb (...), amb el Círculo Balear i els facin tant
de cas i en canvi als filòlegs de la Universitat de les Illes
Balears que varen publicar un manifest dia 30 de maig no els
facin cap cas. Voldríem saber quina titulació o quina garantia
tenen aquestes persones del Círculo Balear, tal vegada vostè
n`està assabentada i jo no, li ho deman.

També s’ha parlat aquí -i jo ho reiter- que tots els centres de
Primària de Menorca s’han manifestat també en contra del
tractament integrat de llengües, tots, els 22 que existeixen i hi
ha -pel que hem vist per la premsa- un degoteig constant també
de centres de Mallorca, volia saber quina opinió té d’açò. No sé
si l’inspector en cap..., sabem que avui ha visitat aquesta illa per
reunir-se amb tots els directors, supòs que la podrà informar.

Per altra banda, voldríem saber què passarà amb els llibres
de text, les APIMA es queixen que no es podran dur a terme els
programes de reutilització de llibres de text, tant per l’aplicació
d’estil, com també per les modalitats lingüístiques. Han previst
açò?, han previst res per aquesta part des de la conselleria?
Pensen implementar alguna línia d’ajut en aquest sentit?

Pensi que els pares tenen problemes econòmics avui en dia,
també per als ajuts de menjador que surten tard i malament i que
no es paguen, que el material escolar és més car del que era, que
ja no hi ha reforç a les escoles i els fillets han de pagar els
repassos, els que els poden pagar, però no només és un tema
econòmic, que els llibres de text en anglès significaran - ens fa
por- una baixada també en la qualitat si el contingut no s’entén
prou bé part dels estudiants. No li preocupa vostè aquesta
qüestió?

També em voldria aturar un moment en l’ensenyament
secundari no obligatori. Havíem sentit dir a l’anterior conseller
i també en aquesta mateixa sala al president del Consell Escolar
de l’Estat que així com a Espanya es complien els objectius
d’escolarització a infantil, primària i secundària obligatòria i a
la universitat, teníem en canvi un greu problema a Secundària
no obligatòria, en el batxillerat i en la formació professional.

Pensàvem que açò significaria fer més esforços per part seva
a la formació professional fonamentalment, vostè ha explicat
algunes coses, però la realitat no és així i no és tampoc com l’ha
explicada vostè.
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L’oferta formativa per al proper curs ha estat un desencís per
a tothom. A Menorca continua exactament la mateixa oferta de
fa anys, ja s’ha reclamat des d’allò que es canviï, però no s’ha
escoltat cap colAlectiu. 

A més, però, han disminuït les oportunitats...

LA SRA. PRESIDENTA:

Hauria d’anar acabant, Sra. Diputada, ha esgotat el seu
temps, vagi concloent.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Com que són tres... al final són tres compareixences, li
demanaria que fos un poc condescendent en aquest sentit...

LA SRA. PRESIDENTA:

Estic sent bastant flexible, però ja li he dit que ha esgotat el
seu temps i que vagi concloent.

Gràcies.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

D’acord. Sobre l’ensenyament de règim especial, voldria
saber què passarà amb el Conservatori Superior de Música, on
hi ha problemes, han sortir per la premsa; amb l’Escola Oficial
d’Idiomes, hem vist que hi ha ordres d’admetre tothom que
demani plaça, açò és cert, de quins recursos es disposa?; de la
Universitat ja en vàrem parlar l’altre dia al Ple, però només va
fer referència vostè a les beques de desplaçament, efectivament,
varen sortir per al curs 2011-2012, a final de curs de 2012, i no
es varen resoldre fins a finals del 2012 i no sé si han cobrat, li
volia... m’ha dit que ja ha sortit la del 2013, voldríem saber
quan... serà a final de curs també 2012-2013.

Finalment, també unes paraules de cultura, ens ha semblat
curiós que cités Rosselló-Pòrcel i Villangómez, li ho agraïm
perquè és aquesta una iniciativa dels grups de l’oposició en
aquesta comissió, però continuam preocupats pels museus,
biblioteques i arxius de les Illes Balears que no tenen
actualment la transcendència que els pertocaria com a
dipositaris de la nostra cultura. 

Potser s’hauria d’avançar què passa amb el Museu
Arqueològic de Dalt Vila a Eivissa o amb la climatització del
Museu de Menorca, amb la dotació museogràfica del Museu de
Mallorca, si hi ha pressupost o no, què passa amb la biblioteca
d’Eivissa, de la tornada del patrimoni històric que està a
l’exterior, malgrat que sigui de manera temporal, que vostès tan
reclamaven en la passada legislatura que pogués tornar, no en
sabem res, del balanç de la gestió en aquests camps...diria que
hem sortir d’una important plataforma com era també l’Institut
Ramon Llull per a l’exterior que s’ha eliminat, s’ha eliminat la
Direcció General de Cultura que el que fan en el nostre entendre
és treballar per fomentar la llengua pròpia que és el vehicle
d’aquesta cultura i les manifestacions culturals consideram que
s’han banalitzat, aquelles manifestacions culturals
promocionades per l’Administració.

Únicament, una cosa em reconforta i és que s’està conformat
un fet cultural nou de resistència que em recorda un poc l’època
del final del franquisme i la transició democràtica a l’esquena de
l’Administració i això està bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... sí, la música, el teatre, la dansa, els creadors amb dificultat,
però amb ilAlusió continuen el seu camí en cases particulars, en
bars, al carrer.

Voldríem dir que per la part del SOIB, com que no tenim
temps, demanarem una compareixença especial a la Comissió
d’Afers Socials. 

Moltes gràcies per aquesta primera intervenció i per la seva
benevolència, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara passaríem al Grup
Parlamentari Popular, té la paraula l’Hble. Sra. Aina Maria
Aguiló i Garcías per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després de les explicacions duites
a terme per part de la Sra. Consellera és molt satisfactori
comprovar que el denominador comú que es va posar com a
objectiu a la remodelació del Govern realitzada pel president de
l’executiu, un nou impuls, no només és cert, sinó que com hem
pogut comprovar en un període de temps breu, ni tan sols els
tradicionals cent dies han estat necessaris per confirmar que un
nou impuls ha entrat a la conselleria, enhorabona, consellera.

Mitjançant una sabia combinació d’experiència i noves
formes de gestionar els resultats són excelAlents i les
perspectives pels objectius plantejats encoratjadors. 

Sra. Consellera, senyors diputats, l’educació és una matèria
per als gestors públics molt ingrata, els administradors públics
cerquen polítiques i programes d’execució que donin resultats
a curt termini, no ocorre això en educació, haurem d’esperar
diverses legislatures per recollir els fruits que ara sembram.

La construcció d’una obra pública, per exemple, té uns
terminis d’uns anys i gaudir dels seus beneficis es produirà de
manera quasi immediata, aviat oblidarem els talls de la carretera
anterior en motiu de la construcció del nou edifici, la pols i tots
els altres inconvenients que varen suposar les obres. Això no
passa en educació. En educació es resultats són a llarg termini
i això no agrada a cap gestor, torn repetir, no és una conselleria
grata, no és una conselleria amb resultats immediats, ho sabem.
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Això, Sra. Consellera, en matèria educativa és molt difícil,
cal tenir convicció, seguretat i criteri per poder estar al
capdavant d’un programa polític que amb prou feines en una
legislatura podrà constatar els bons resultats d’una gestió.

Miri, almenys fa tenim alguna cosa avançada, almenys sí
que podem veure que ens han passat més de 25 anys amb un
model educatiu producte en exclusiva de lleis socialistes i ens
hem posat a la cua de la qualitat educativa a Europa i al
capdavant de l’abandonament escolar. 

L’esquerra ha volgut canviar la societat a través de l’escola
considerant com a objectiu principal del fet educatiu la
socialització dels individus i ha fet exercici a l’escola una funció
diferent.... ha fet a l’escola un exercici... li ha fet fer una funció
diferent a la que li correspon. És per això, en part, la gran
politització que existeix sobre el fet educatiu, l’adoctrinament
és un arma de gran importància, és un arma letal, silenciosa i
molt efectiva a llarg termini.

Ens demanen exemples, exemples un darrere l’altre
d’adoctrinament, miri, aquí tenim un exemple, aquí, Sr. Alorda,
perdoni, però és que em demanava exemples, aquí hi ha un
exemple d’adoctri...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

...un poc de silenci, per favor, senyors diputats, un moment...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Vull posar un exemple...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, perdoni, Sra. Diputada...

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

(...)

LA SRA. PRESIDENTA:

... estic parlant jo. Sra. Diputada, vostè no es pot dirigir a un
altre diputat, perquè és una compareixença de la Sra.
Consellera.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

D’acord, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci, per favor, gràcies.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

D'acord, és a dir, el que dic és que hi ha hagut politització a
les aules i vull posar un exemple clar d’una politització que hi
ha hagut aquí, a les nostres aules de les Illes Balears, si alç
aquesta notícia veim, podem veure com el Sr. Perelló que és un
exalt càrrec del pacte, que va ser director d’Innovació i
Formació en la passada legislatura va agafar els alumnes, els va
treure al pati i els va dir a veure si últimament havien sentit la
paraula “crisi” i tots varen contestar que sí. Això és
adoctrinament, això és adoctrinament dins les nostre aules i a
més fet per un exdirector general el temps del pacte. 

Per tant, no ens venguin a dir que no hi ha adoctrinament, no
ens ho venguin a dir. Quan la imposició d’una manera de pensar
o de fer es realitza mitjançant el fet educatiu s’inculquen els
valors més fonamentals de l’ésser humà, és realment repulsiu
pensar que algú aprofiti la seva ascendència i la fragilitat d’uns
alumnes per fer adoctrinament.

L’altre dia se’m varen posar els pèls de punta quan a un nin
li vaig demanar per què duia un llacet, un ninet de vuit anys
d’un centre d’un poble de Sa Tramuntana i em va dir “és que la
professora m’ho va donar i si no s’enfadava”, això és
adoctrinament. Això és adoctrinament i això és el que està
passant dins les nostres aules. Per tant, és veritat, els nostres
alumnes tenen por de segons quins professors, no tots, perquè
jo som la primera que defensaré sempre els bons professors,
però n’hi ha alguns, hi ha un grupuscle que es dedica a fer això.

Ja deia Saramago, poc sospitós de ser conservador, que
l’escola ha d’instruir i la família educar i que el seu pare,
analfabet per cert, l’havia educat perfectament. Saramago ho ha
escrit i ha dit en moltíssimes ocasions, si no ho record malament
fins i tot al lliurament del seu premi Nobel. “No dubtem per un
moment que si els alumnes espanyols haguessin estat més ben
preparats la crisi a Espanya no hagués estat tan profunda com la
que estam patint i segurament n’haguéssim sortit abans”, això
ho deia l’altre dia l’ABC, la tercera de l’ABC.

Després de la intervenció dels grups de l’oposició només
puc oferir el suport del Grup Parlamentari Popular a aquest nou
impuls explicat per la consellera, entre altres coses per les
contínues contradiccions en què incorren els que ara la critiquen
d’una forma tan injusta i amb tant pocs arguments. La
credibilitat dels grups de l’oposició està en entredit, avui per
exemple al migdia es registrava una proposició no de llei al
Congrés dels Diputats pactada pel PP i pel PSOE per treure
endavant aquest país.

El grup parlamentari d’aquí, de les Illes Balears, PSOE i
MÉS es neguen a acudir a una ponència pel pacte educatiu, és
a dir, mentre al Congrés s’entra un pacte per treure aquest país
de la crisi resulta que aquí ni tan sols el Grup Parlamentari
Socialista i el Grup Parlamentari MÉS vénen a escoltar experts
educatius, ja no polítics, sinó experts educatius. Imaginin el
tarannà d’aquests dos grups parlamentaris.
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Els que ara critiquen el nivell d’anglès, per exemple, que
està estipulat a la normativa del TIL l’aplicaven sense cap
objecció quan governaven, aquí per exemple tenim l’Ordre del
17 de juny de 2009. 

Respecte del TIL tenc aquí una carta, perquè sí, molts de
pedagogs, molt de tal, però jo a qui escolto és als alumnes i tenc
aquí una carta que diu, d’un alumne: “Sociales en inglés,
gracias Tina. El inglés en las aulas no puede limitarse a una
asignatura lingüística”, que és el que va fer el pacte de progrés,
el pacte de progrés..., no els creguin quan diuen que sí creuen en
l’anglès, no és veritat, no hi creuen. Tot d’una que va entrar el
pacte de progrés, saben què va fer?, va derogar el decret de
trilingüisme, i què va passar durant quatre anys?, res, que els
alumnes varen anar a lloure sense saber anglès, això és el que va
passar. Continuu amb el que diu aquest alumne: “El inglés en
las aulas no puede limitarse a una asignatura lingüística que por
sí sola ha demostrado ser absolutamente ineficaz, cuestionar el
trilingüismo me merece un grave error. Éramos 33 alumnos en
clase con Tina además de un solo ayudante lingüístico que venía
muy puntualmente ya que lo compartíamos con otros centros y
un material elaborado por los propios profesores. Los alumnos
tuvimos que enfrentarnos a Sociales en inglés sin ningún
refuerzo o preparación previa y todo salió bien. Vaya que si
todo salió bien. Todos estaremos de acuerdo en la necesidad que
supone el inglés como herramienta en los tiempos que corren.
Gracias, Tina, por haber creído en la Sección Europea”.
Evidentment era una professora que no feia política a les aules,
sinó que ensenyava.

Al pacte li va funcionar tant malament la paraula “progrés”
que quan un programa educatiu diu que s’implantarà de manera
progressiva li provoca un calfred, el que no han interioritzat és
el fet que a qui va anar molt malament la paraula "progrés" va
ser a ells..., no només a ells, sinó als homes, a les dones, als
alumnes d’aquesta comunitat autònoma. La gestió, l’eficàcia i
el tarannà s’han de demostrar. 

El programa que aplicarà la conselleria està ple d’objectius
clars, directes, que colAlaboraran al costat d’altres polítiques del
govern per a la sortida de la crisi. El tarannà i el diàleg es
posaran de manifest amb la creació de la mesa de l’educació, de
la qual ens ha parlat la consellera, per la qual li he de donar
especialment l’enhorabona. 

La comunitat educativa juntament amb la societat civil i la
classe política han de poder ajuntar esforços i no han de dir
qualsevol excusa per aixecar-se d’una mesa. A la mesa, s’hi ha
d’estar, s’hi ha de discutir, no s’han d’aixecar d’una mesa.

No són moments de clientelisme ni de formes
antidemocràtiques en què es veten a uns, he sentit per allà
Círculo Balear, per l’amor de Déu, què és això?, Círculo balear,
filòlegs, tots han d’estar asseguts en aquesta mesa, només
faltaria. Estam en una democràcia, no en una dictadura. No hem
de fer, ningú no ha de fer d’altaveu de segons quin sindicat. Són
moments de generositat, són moments de generositat política.
L’educació és tan important que ho mereix. 

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Contestarà la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors diputats, no em canviïn les
paraules. Des del primer dia vaig parlar de la professionalitat
dels nostres professors. Afortunadament tot està enregistrat a les
sessions plenàries, i podem anar a cercar el cassette i
enregistrar-ho. Els diré textualment el que vaig dir, els vaig dir:
“No és tot el professorat que està en contra, no, senyors, només
surten els que més criden, els que mobilitzen; no surten aquells
docents que de forma callada fan la seva feina”. No em facin dir
el que no he dit. Des del primer moment he dit que hi havia
molts i bons professors, molt bons professionals, molt bones
persones. El que els vaig dir, a vostès, és que vostès només
destaquen segons quins, i jo criticaré els que no fan la seva feina
amb professionalitat. Açò és l’únic, i si hi ha una denúncia
d’aquests professors la conselleria actuarà, com és evident, però
hi ha milers de bons professors i no em canviïn les paraules.

Jo trob que nosaltres no volem provocar. Són vostès. Tal
vegada pens que els interessa la crispació, jo pens que sí que els
interessa. A un govern no li interessa crispar, a un govern li
interessa l’estabilitat, la cordialitat. A qui interessa és a
l’oposició, perquè l’oposició no està governant i vol crispar per
fer fracassar, o almenys una oposició irresponsable, per fer
fracassar aquell govern que té un programa específic. 

Vostès el canviaran el to? Estan demanant que canviï el to
i jo veig un parlament de total crispació. I vostès estan disposats
a canviar el to? Jo els he sentit canviar el to. 

La conselleria, per altra banda, els diré que mai no ha
perseguit Ponent, la conselleria mai no ha perseguit Ponent, açò
no és vera, no s’han de dir mentides. 

Em demana quant al fracàs escolar. Balears té un 30% de
fracàs escolar. Espanya en té un 26. Estam els darrers dels
darrers. I em parla de la comprensió..., a veure si arreglaré les
matemàtiques. I clar que no!, però és que els informes PISA ens
diuen que falta comprensió matemàtica i comprensió lingüística.
Evidentment amb el TIL ajudarem a millorar la comprensió
lingüística. 

No em digui que donam missatges contra la llengua
catalana, no s’atribueixin vostès l’exclusiva defensa de la nostra
llengua, açò no és així, la llengua no és monopoli de ningú. A
mi no em venguin a donar lliçons, que he emprat des de petita
i tota la meva vida la meva llengua.  Per tant, senyors, un poc de
respecte de totes les parts. Amb el trilingüisme es defensa la
nostra llengua; s’ha d’estimar, s’ha d’aprendre i s’ha de
dominar; s’ha de dominar la llengua castellana i s’ha de
dominar una llengua estrangera. 
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Quant a la dimensió o a l’optimització que s’ha fet de
recursos, els he dir que està molt bé rallar, tots voldríem abocar
milions, i milions, i milions a educació, a salut, però la realitat
és que no hi ha recursos. S’han d’optimitzar els doblers que
tenim, fa molt bon dir que es posi açò, que es posi allò altre,
sense tenir doblers. A ca seva ho fan, açò?, no tenen control de
la despesa, a ca seva? O és que volen que aquí el Govern
comenci a gastar sense control i qui ve darrere que tanqui la
barrera? Açò és el que ha passat, açò és el que ha passat fins ara.

Em demanaven del conservatori. Precisament es farà el que
farà per mantenir el conservatori, perquè creim en el
conservatori, i quedarà bé, però el que no és correcte és deixar
un conservatori amb un deute d’1.700.000 euros, devent
Seguretat Social, devent la retenció de l’impost de la renda. Açò
és el que van fer vostès. Per tant no ens critiquen ara quan
volem remodelar, precisament per mantenir i optimitzar el
conservatori que tenim.

Estam convençuts que hi ha professors preparats i suficients
per aplicar el TIL. Pensi una cosa, que amb el trilingüisme no
tots hem de parlar immediatament l’anglès; estableix un
equilibri, proporcionalitat de les tres llengües. En conseqüència
estam parlant d’un terç dels professors, i sí, n’hi ha suficients.
I garanties també, i tal vegada més de les que van posar vostès,
perquè quan amb vostès es van instaurar les seccions europees,
tal i com surt a l’hemeroteca i està escrit, van exigir -jo tenc
aquí el decret, que m’he llegit atentament- una titulació
equivalent al B2; però després posaven una excepció que deia
que una persona faria una entrevista..., o sigui, amb una
entrevista permetien vostès a professors, amb una simple
entrevista, que no posaven ni requisits ni qui la faria, que una
persona digués que aquella persona tenia l’equivalent a un B2.
Nosaltres exigim unes acreditacions oficials i d’universitats i de
professionals de reconegut prestigi, i així ho tancarem, que per
açò ens hem reunit avui amb els sindicats, precisament per
veure les homologacions i les certificacions per facilitar-ho i
acostar-ho a tothom, però no amb una entrevista personal d’una
persona que no sabem qui és.

Quant al SOIB, li diré que el SOIB ha colAlocat el 47% de
les persones que van fer els cursos de formació per a l’ocupació;
un exemple molt clar el tenim per exemple a la convocatòria del
2012-2013 amb el curs de socorrista, acabat per l’EBAP ara fa
poc i que ha inserit, dels 15 alumnes, 11. 

També li vull dir que vaig dir des del principi que tothom
que vengui a parlar amb mi el rebré i amb molt de gust, i
l’escoltaré, perquè de tothom es pot aprendre; si els filòlegs de
la UIB volen venir els rebré amb molt de gust, i si em demanen
hora els escoltaré. Açò és democràcia, escoltar tothom; no em
tancaré a un sol grup ni que em diguin “t’has de reunir amb
aquests i amb aquests, no”; he rebut sindicats, patronals,
cooperatives, associacions de famílies, i ningú no diu res d’açò,
només em diuen que m’he reunit amb un grup, el Cercle Balear,
i els altres no compten?, o és que només es veu quan em reunesc
amb aquest grup? 

També els vull dir que estiguin tranquils perquè mantendrem
tots els serveis i molt més optimitzats. El Conservatori Superior
de Música sàpiguen vostès que enguany té més oferta que
demanda. Quin problema hi ha?, no s’ha reduït res. Hem ofert
més places que les que es demanaran. L’Escola Oficial

d’Idiomes l’hem oberta com mai no s’havia fet en la història
d’aquesta comunitat autònoma; hem donat entrada a milers de
persones, precisament en coherència amb el foment del
trilingüisme i obrint-nos a Europa, i a fer una llengua que sigui
un vincle per a tots i no un estar tancats.

Del Museu de Dalt Vila hem iniciat converses amb el
director general de museus, i s’han exposat les necessitats
d’intervenció. Vostès sabrà que la titulació és estatal.

En fi, moltes actuacions que s’estan fent amb ilAlusió, amb
diàleg i amb la necessitat que sigui tothom que canviï el tarannà.
No es pot exigir el tarannà a una persona i els altres mantenir un
tarannà d’agressivitat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula el Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. El tarannà i els fets, perquè jo el
que li deman és que no ens insultin, és a dir, si vol negociar, vol
negociar, i parla, i per ventura arribarem a acord i per ventura
no hi arribarem, però s’asseu, no ens treu decrets un rere l’altre
sense haver negociat res i va dient per darrere que vol una mesa
o que vol parlar amb la gent, però tot el que fa, ho fa sense
consensuar amb ningú. Ho pot dir en un to més baix o ho pot dir
en un to més alt, però és exactament el que fa. Aleshores ho
podem dir tot molt educadament mentre senzillament se’n riuen
de nosaltres, Sra. Consellera. Per tant això no ho tolerarem.

No em torni dir que no he llegit paraula per paraula el que
vostè ha dit, eh? “No els importa que els fillets tenguin por dins
les aules de manifestar idees contràries a les seves perquè se’ls
suspendrà; amb açò volem acabar”. Això és literal, i a més els
diputats li fan (...), quan ho llegeix, perquè és el que s’ha de dir,
és allò important. I ara em diu que he de matisar perquè no són
tots; ah!, no són tots els mestres, hi ha mestres que no fan això!
No, jo li dic que com a colAlectiu, si està dient que n’hi ha milers
que no ho fan, què vol dir, que n’hi ha milers que sí?, 2.000, diu
el seu grup contínuament o com a referència. Això és ver? Per
favor, això és una falta de respecte als professionals. Si això no
és provocar, que baixi el Senyor i ho vegi.
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Això, qualsevol ministre que entra a un estat i el primer que
diu és que ha d’arreglar un problema perquè els nins tenen por
a les aules perquè els suspenen quan donen idees, bé, està en
una situació realment tremenda o aquesta persona ha perdut el
nord; això arreu del món, a occident com a mínim. Idò vostè ho
diu i diu que no ha entrat a provocar i que ho diu amb tot el
respecte. Jo crec que ha perdut el nord del que és el respecte, i
ficant-se amb professionals de reconegut prestigi arreu. Jo crec
que tothom que coneix en Miquel (...) parla bé d’ell, ja voldria
jo ser com ell.

Ponent. Jo no he dit que la conselleria ho prohibís, vaig dir
que va rebre tota una..., mentre el Grup Popular parlava de
persecució a les aules i adoctrinament, El Mundo, li ho puc dir
talment, no?, i el Círculo i una sèrie de gent deia que..., el punt,
l’exemple que es posava, la fulla que s’aixecava en aquell
moment era el colAlegi públic Ponent, Sra. Consellera. Repassi
l’hemeroteca. Hi va haver una manifestació davant Ponent
perquè hi havia unes acusacions d’adoctrinament. Ah!, no les
compartia. No ho sé, si les compartia, perquè era confús qui
deia què; mentrestant es feia aquesta acusació el Grup Popular
deia que hi havia adoctrinament a les aules, i l’exemple era el
colAlegi públic Ponent. Ah, no es lligava... No ho va fer la
conselleria, ho sé, sé que el Sr. Bosch a qualque punt no va
arribar; pareix que l’han llevat perquè vostè faci més endavant,
estic content. Ara no, vostè no ho utilitzi; no m’ha canviat ni
una paraula del que jo li he dit de Ponent. 

I m’ha dit: “canviem el to”; téntol, faci un téntol d’estil, jo
li assegur que tots volem que s’aprengui anglès a les aules;
duguem aquests experts, tots els que vulguin, que ens diguin
com ho hem de fer. Nosaltres ho acatarem o ho comprendrem,
i si no ho acceptam com a mínim retirarem que no hi ha hagut
interès de parlar amb nosaltres. Ara, sí, han de partir. “No, no,
és que no volen que n’aprenguin”, “és que l’oposició o els
nacionalistes només volen ball de bot”. Bé, en fi... Jo li dic
respecte, li dic parlar, li dic respecte i li dic veure com ho
podríem fer perquè això vagi endavant.

Demanen massa coses quan ho hi ha doblers. Extremadura
gasta el 6% del PIB en educació, nosaltres l’any 2009 gastàrem
el 3,4; bé, sap què diu el Partit Popular?, que gastam massa.
Extremadura gasta el 6% del seu PIB, nosaltres el 3,4; què ens
diu el Partit Popular?, que gastam massa. Quan vostè em digui
“no, és que el sistema de finançament..., jo no puc fer res més
perquè estic amb les mans fermades, però hauríem de menester
més, i hi anirem i ho arreglarem, i el meu grup parlamentari a
Madrid no consentirà puc mai aquesta situació”, jo comprendré
el que fa, perquè probablement una part d’aquesta feina l’hauria
d’haver fet qualsevol govern, i ho hem reconegut sempre, ho
diguérem en el 2010, i el 2010 sota les crítiques del Partit
Popular, que demanava que gastàssim el que no teníem. Vostè
ho fa a ca seva? Tot això ho he viscut com a massa a prop
perquè vostè m’ho retregui aquí. Ara, PIB, Extremadura 6%,
com Finlàndia; Illes Balears, 3,4 l’any 2009; hem gastat més de
100 milions d’euros menys que en el 2009. On som ara? Si hem
millorat en el PIB és perquè el PIB ha baixat, Sra. Consellera.
Per tant en aquesta situació qualque cosa hem de fer.

Per cert, concreti-m’ho: el Círculo formarà part de la Mesa?,
com a pregunta, perquè si hi ha d’haver tothom entenc que hi
haurà l’Obra Cultural, no sé si hi haurà el GOB, i els jubilats, i
tothom, tothom serà a la Mesa per l’educació o no.
Concretament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

...quin és l’abast, perquè jo confii que també hi hagi els
directors.

Vaig acabant, Sra. Consellera..., Sra. Presidenta. Preguntes
concretes. Dels 1.429, que se’ns ha recordat la dada, als 3.800,
quanta gent té B2? No m’ho compari amb el gest voluntari de
seccions europees, que han estat magnífiques, perquè hi havia
voluntariat dels mestres que ho volien fer i dels alumnes que ho
volien fer; aquest element no és al TIL i és un altre panorama.
Però em contesti ara vostè quants en té, dels 1.429, quants en té?
Ha enganat amb els 3.800?, o què eren aquests 3.800? Per cert,
enhorabona per l’Escola Oficial d’Idiomes.

Escola Catòlica, no em surten els 70-30 que vostè ens diu,
s’ha tornat a insistir. A mi els nombres no em surten. Escola
Catòlica ja du dos comunicats que desmenteixen els seus
nombres sobre l’elecció de primera llengua. Torni-m’ho a dir.
Per cert, no li dic el que en pens, de posar segones persones,
ideologització, aquesta sí que és a les aules, dient que perquè hi
ha un alAlot que necessita el català o el castellà amb un personal
de suport quan l’hem retirat a totes les altres demandes
necessàries. Però li ho deman.

Per cert, també li deman que si troba un nin amb un adhesiu
de sor Francinaina Cirer i li demana qui li ha donat i diu: “el
m’ha donat la mestra, i el duc perquè me l’ha donat la mestra”,
vostè considerarà que s’està adoctrinant?, perquè jo en trob
molts, molts, i jo no ho dic, eh?, ja li dic jo que, francament,
m’agrada la llibertat dins les aules, i crec que anar del Madrid
i anar del Barça, i anar amb sants, o amb elements a favor de la
llengua, a favor de signes d’identitat, de la pau, em pareix
beníssim. Ara, jo li deman a vostè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Diputat.

(Remor de veus)

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Crec que hauré d’acabar, però crec que vostès estan dedicant
doblers a les seves obsessions. També li he demanat si pagaran
a la FAPA el que li deuen. Li he demanat si sap quanta gent sap
català a les Illes Balears o a quin nivell, perquè m’agradaria, de
destresa, per veure quin nivell vostè sap de la dimensió
d’aquesta dificultat o d’aquest repte, i què està fent per dur-ho
a terme. Veig que no ha contestat.
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Com és que té doblers per a l’Opus i no té doblers..., o per
concertar escoles noves dins polígons industrials i no en té per
a les altres? I l’altra, li diré que Ramon Llull és enyorat, però
com a mínim no m’insultin l’Institut d’Estudis Catalans. No ho
ha fet vostè davant. Li demanaria, per cert, si mantendran el
suport a l’atlas lingüístic de la llengua catalana, que el Govern
fins ara ha donat suport a l’equip de Joan Veny, magnífic equip
de Joan Veny, per un atlas de modalitats de la llengua catalana
que fa l’Institut d’Estudis Catalans i que he vist que ha estat
denigrat pel Grup Popular, però confii que la conselleria el
mantengui.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Diputat, ha d’acabar ja, perquè ja s’ha passat bastant del
temps.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No puc continuar amb patrimoni i cultura, i la veritat és que
em sap greu. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Cristina Rita i Larrucea per un temps màxim de
cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Després de sentir la
consellera en aquesta segona intervenció, m’he adonat que no
m’ha contestat les preguntes que li havia fet en general.

Jo li voldria dir que quan hi va haver el canvi de conseller,
en aquell moment es va notar un canvi també en el sector
educatiu, que feia com un alè perquè s’esperava almanco unes
altres formes, però després d’un mes i mig hem de dir que ara
hi ha més pessimisme, si açò ja era possible. Aquesta legislatura
efectivament, no és perquè ho haguem provocat nosaltres, sinó
que s’ha caracteritzat, i continua essent així, per la crispació i
per la manca d’enteniment entre els administradors, els gestors,
vostès, i el sector educatiu. Al principi vostè va utilitzar diverses
vegades la paraula concòrdia, ho vaig sentir a les primeres
intervencions, però, francament, avui en dia ja no sé si entenem
el mateix per aquesta paraula, vist el que hem vist després
d’aquest temps, d’aquestes setmanes.

Ara ja sabem que la seva política és de continuïtat total amb
la del Sr. Bosch, encara que desconeixem si a vostè li agrada o
no bussejar per Cabrera, però les consignes sí que són les
mateixes. Els professors adoctrinen l’alumnat, aquesta ha estat
la darrera consigna, que n’hem parlat aquí, que ha estat trending
topic i que ha saltat al professorat. Troba vostè que d’aquesta
manera aconseguirà la concòrdia que predicava al principi?,
exaltant el professorat?, i les APIMA? No veu vostè que tots se
senten alAludits?, no veu que per dir coses tan greus hauria no de
posar exemples sinó fer denúncies concretes? Si són uns pocs
digui on són. 

Jo el que veig és que tots han romput amb vostès, estan sols,
com ja li van dir en el ple d’aquesta setmana, i el panorama que
estan deixant darrere és desolador. Tots els experts diuen que
per avançar en la lluita contra el fracàs escolar, que per cert, Sra.
Consellera, no sé si vostè ho sap, però la darrera legislatura del
Sr. Matas, el 2007 en aquesta comunitat autònoma superava el
40%, abandonament escolar 44%. Ara estam en un 30%, alguna
cosa es va avançar. Com dic, en la lluita contra el fracàs escolar
és necessària l’estabilitat normativa. Açò ho diuen tots els
experts, vostès també ho han dit alguna vegada. I que l’educació
es prestigiï socialment, però aquesta legislatura no s’està
caracteritzant precisament per açò. Els moments que ja són molt
durs a causa de la crisi econòmica, vostès els endureixen encara
més provocant un estrès difícilment controlable i volent
implementar mesures noves per a les quals no hi ha recursos. Jo
no li dic que gasti tant, com ha dit, no, no, jo no li he dit açò.
Precisament en una època en què els professors estan donant
entrepans, panets als alumnes durant el pati perquè no en duen.
Vostè troba que han d’implementar coses noves? O simplement
millorar el que ja hi havia?

Bé, cercant aplicar les seves directrius ideològiques, el que
estan fent és abandonar la lluita contra el fracàs escolar, al
nostre entendre i també per l’abandonament prematur.
Difícilment es pot combatre aquesta xacra, deixant l’educació
infantil sota mínims, començant un curs escolar amb 200 més
i 600 professors manco, dificultant l’atenció individualitzada a
causa de la pujada de ràtios, no cobrint baixes fins els 30 dies,
reduint els equips d’orientació i d’atenció a la diversitat,
dificultant l’adquisició de llibres de text del material escolar i
l’accés als menjadors, desprestigiant el professorat, les APIME.
Creu realment el que ha dit que l’alumnat té por de represàlies
dels professors si diuen el que pensen? A aquestes alçades
estem? O que les juntes de les APIME actuen d’esquena als seus
associats, com hem sentit d’algunes persones del seu partit?

Avui Florit Nin, conegut per vostè supòs, perquè és
professor d’institut, pintor i poeta, li demana públicament que
es desdigui d’aquestes afirmacions i que demani disculpes i
obviaré la resta de la carta perquè és molt dura, supòs que l’ha
llegida. 

Què s’ha fet ara de les seves propostes estrella? Fins i tot la
comunicació electrònica amb les famílies falla. En tenim prou
proves a les cartes al director que surten cada dia, o les que
m’envien a mi també com a prova...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta. I la figura del director dels centres que
havien de reforçar, ens pot explicar com ha anat el procés de
selecció? S’han cobert totes les vacants? De 60 que hi havia,
només hi havia 28 voluntaris.
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I de les infraestructures educatives que ha parlat, voldria
saber com està el Pla d’infraestructures que s’havia de redactar
el 2013? Havia quedat aquí.

I el mapa escolar, quants de projectes de reformes,
ampliacions han fet els tècnics de l’IBISEC? L’havien de fer
vostès per estalviar, ho havia de fer l’IBISEC.

Ens pot parlar també de Son Macià i dels altres projectes de
Mallorca; Santa Gertrudis, d’Eivissa ja n’ha parlat.

També he recollit una opinió que ha sortit aquests dies en els
diaris i no tenc més remei que dir-ho aquí. Vostès aplicar lleis
del segle XIX a problemes que són del segle XXI. I com a prova
tenim la transmissió de continguts sexistes a les vinyetes de les
proves de lectoescriptura en català. A vostè li sembla...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant ja, per favor, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. Una filleta que diu que elles aproven més perquè se
posen chuletas sota la faldilla? 

Repàs ara amb quin sector hi pot haver més o manco
consens i no se me n’acud cap. Sra. Consellera, per arribar a
l’estat de concòrdia que vostè demanava quan va prendre
possessió, pens que hauria de donar la primera passa. Pensa
rectificar, Sra. Consellera? 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Consellera, endavant! Endavant
amb la mesa de diàleg. Des del Parlament també participarem
convidant experts que ens parlin d’educació i després els
passarem un document per enriquir aquesta taula.

Consellera, endavant! Endavant amb el TIL. APABAL
diumenge parlava i deia: “aclaran que desde que se puso en
marcha las secciones europeas, ya hay muchos profesores
formados en la llamada metodología Aicle. Al preguntarle si
un alumno de primero de ESO está preparado para recibir una
asignatura como ciencia en inglés a partir del curso que viene,
aspecto que inquieta a algunas familias y a algunos profesores,
APABAL recuerda que no es una novedad en Baleares que los
alumnos de secundaria reciban una àrea en inglés, ya que
llevamos más de 10 años de experiencia en la implementación
de programas Aicle en Baleares a través de las secciones
europeas”. Endavant, consellera!

Consellera, endavant. El Grup Parlamentari Popular li
demana que vetlli, perquè és el seu deure, que en els centres
escolars els professors ensenyin, ens consta que n’hi ha molts
que ensenyen, però n’hi ha un grupuscle que es dediquen a fer
política, que fan perdre el temps als nostres alumnes pintant
cartells reivindicatius, fins i tot s’ha hagut de fer una associació
de joves estudiants en contra de l’adoctrinament de certs
professors. Per favor, vetlli perquè això no passi dins les
escoles.

Consellera, endavant! No són una majoria que estan en
desacord amb el nostre programa electoral. Jo faig els següents
càlculs, si la comunitat educativa són 500.000 persones, entre
pares, professors i alumnes, 5.000 segons les dades són els que
varen sortir al carrer, això representa un 1% que està en contra
del TIL. Per tant, no són la majoria. Se’ls ha de respectar,
evidentment, però jo crec que en una democràcia ha de guanyar
la majoria i la majoria està amb vostè, Sra. Consellera.

Sra. Consellera, endavant! No ens podem permetre en ser
una de les comunitats autònomes que lideren el fracàs escolar.
I puntualitz, no és el mateix fracàs escolar que abandonament
escolar. Evidentment, hem reduït l’abandonament escolar
perquè no hi ha feina, no hi ha volta de fulla. Però continuam
liderant el fracàs escolar.

Sra. Consellera, deixi fer les polítiques provincianes de
partits com PSOE i d'altres, que fins i tot es varen atrevir a
legislar en contra de la Llei de normalització lingüística, com
molt bé diu la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears. Varen legislar en contra de l’article 18 de la Llei
de normalització lingüística. Per tant, Sra. Consellera, endavant!

Endavant amb els plans de viabilitat, per assegurar la
supervivència de l’Orquestra Simfònica, perquè així com la
varen deixar perillava bastant.

Sra. Consellera, endavant amb la Universitat. Ens vàrem
trobar 21 milions sense pagar. Sabem que actualment se paguen
les nòmines i a més a més, es paga mig milió cada mes per
eixugar aquest deute que el pacte ens va deixar.

Sra. Consellera, endavant, endavant! El Grup Parlamentari
Popular està amb vostè, perquè vostè està complint el programa
electoral del Partit Popular.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Contesta la Sra. Consellera.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Mirin, el
fet que parlem, que rallem, que ens asseguem a una taula i que
estigui disposada a dialogar, no vol dir que s’hagin de canviar
totes les línies educatives que varen sortir legitimades a les
urnes. El trilingüisme va sortir legitimat a les urnes, no hem de
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confondre les coses. Ni jo, ni ningú -he repetit- no està
legitimat..., de capgirar el que surt a les urnes, perquè si no, de
què serveix la voluntat del poble? Ara jo els dic, el trilingüisme
va ser elegit per una gran majoria d’aquests ciutadans a les
urnes i s’ha d’aplicar. Fins aquí, oberta a tot, podem parlar de
moltes coses. 

No em ralli de falta de respecte. El mateix que tenen vostès.
Açò ho torn llegir, ho tenc aquí davant, acabi-ho de llegir. Quan
jo he dit, no surten aquells docents que de forma callada fan la
seva feina, no em referesc i perdoni, em toca a mi parlar, no em
referesc a tots els docents. Li repetesc, des del principi he
guardat respecte als docents. El que també li dic és que igual
que dic que hi ha excelAlents docents, li dic que aquells docents
que adoctrinin a les aules i rebin denúncies, la conselleria
actuarà. I açò no són tots, ni molt manco. Però els que ho facin,
actuarem! I el ciutadà ho ha de saber, el que denunciïn la
conselleria actuarà i no tindrà por.

Vostè diu que tanta sort que ha reconegut que a Ponent la
conselleria no el va pressionar. Ara ha dit la veritat, la
conselleria no va pressionar ningú. No posi en mans ni en boca
de la conselleria el que no ha fet la conselleria. A Ponent hi
havia dos alumnes germans que havien demanat com a primera
llengua el castellà i la conselleria va fer una resolució de com
s’havia d’aplicar l’adaptació d’aquests alumnes. Res més.

Miri, Balears té un fracàs escolar demolidor. Espanya també
el té. Gastam més de 10.000 euros anuals per alumne, molt més
que tot Europa i tenim molt més fracàs escolar. S’ha de fer
alguna cosa. I, senyors, els informes PISA no són de governs
del PP, governaven vostès i què s’ha aconseguit? Res de res.
Estic segura que tenien molt bona voluntat, però continuam
tenint fracàs escolar. S’ha de canviar. No em diguin qui puc
posar o qui no puc posar a la taula d’educació. Jo els avanç, hi
serà tothom que hi vulgui ser i que tengui relació amb
l’educació, no exclouré ningú. S’ha de ser democràtics i saber
escoltar a tothom, s’estigui d’acord o no s’hi estigui.

Em diuen vostè que hi ha més pessimisme a les aules. Açò
no és ver. Per desgràcia a vostès és el que els interessa. Han
pensat vostès que tal vegada els interessa que no hi hagi
cordialitat? Jo els he dit, un govern que governa l’interessa la
cordialitat. Pensem per lògica a qui no interessa...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera, pregaria un poc de silenci per
favor! Gràcies.

LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Si cercam i volen ser una oposició responsable, cerquin la
cordialitat i s’obrin, no els ha d’interessar la crispació. Jo
comprenc que si només feim política, interessa la crispació. Si
miram per als alumnes i per entre tots lluitar contra el fracàs, els
interessarà la cordialitat.

Mirin, el tema dels directors no els ho puc dir perquè encara
estam en ple procés, no s’ha acabat el procés d’elecció dels
directors. 

I per acabar, els vull dir que nosaltres no anam ni estam en
el segle XIX. És a l’inrevés, volem anar al segle XXI, tiram cap
endavant, ens obrim a Europa, obrim noves perspectives, obrim
l’equilibri, obrim el respecte de les llengües, respectar a tothom,
rallin en una llengua o en una altra. Volem que els nostres
estudiants dominin la seva llengua, la rallin enmig del carrer,
dominin la llengua castellana que és l’oficial, dominin la
llengua anglesa i si el dia de demà podem posar moltes més
llengües també les posarem, perquè miram endavant, no cap
endarrere.

Moltes gràcies a tots.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. I acabat aquest debat, agraïm la presència de la Sra.
Consellera i dels seus acompanyants.

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