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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. TORRES I CARDONA:

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

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Presidenta, Antònia Vallès substitueix Marga Prohens.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, Sra. Presidenta, Fina Santiago substitueix Antoni Alorda.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en
el debat de les proposicions no de llei RGE núm. 2013, 5150 i
8380/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2013/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a gratuïtat dels
museus.

Els inform que el Grup Parlamentari Socialista ha retirat,
mitjançant l’escrit RGE núm. 1189/13, d’1 d’octubre, la
Proposició no de Llei RGE núm. 2013/13, relativa a gratuïtat
dels museus.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5150/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a reivindicació del
Servei d'Ensenyament en Català.

Per tant, passam al debat de la Proposició no de Llei RGE
núm. 5150/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reivindicació del servei d’ensenyament en català. Per defensar-
la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bones tardes a tots i a totes. Les nostres
primeres paraules en aquesta comissió d’Educació de solidaritat
del nostre Grup MÉS amb el cap d’Inspeccions que ha presentat
la seva renúncia per no voler complir l’ordre verbal del cap de
Secretaria de la Conselleria d’Educació d’anar a fer llistats a les
escoles dels nins i nines que no han anat a escola durant la vaga
dels professors.

Aquesta proposició no de llei vol defensar la permanència
d’un servei que afavoria, un servei que permetia tenir material
didàctic i permetia que els professors de català i el conjunt de
professors de la nostra comunitat autònoma estiguessin al dia en
la pedagogia en català. 

El Servei d’Ensenyament en Català, que és hereu del primer
gabinet de normalització lingüística de la direcció provincial del
que era en aquell moment el MEC que va treballar durant vint
anys a favor de la llengua catalana, a favor de la llengua pròpia
de la nostra comunitat autònoma, que organitzava cursos de
reciclatge, va començar realitzant cursos de reciclatge, va
continuar fent la seva tasca de formació especialitzant els
professors en les matèries que havien d’impartir, no només era
un coneixement específic o general del català sinó que donava
coneixement específic de cada una de les matèries que havia
d’impartir el professor en català, d’assessorament i de suport als
centres educatius, d’elaboració de material especialitzat,
sobretot fa vint anys quan hi havia poc material en llengua
catalana, i, sobretot, a vegades, en l’elaboració de material
especialitzat per a nins amb dificultats d’aprenentatge, per a
nins amb dificultats de comprensió, per als nouvinguts, per als
nins que entraven en condicions diferenciades perquè no és el
mateix que puguis parlar l’idioma, un idioma a casa teva que no
el parlis. Per tant, aquesta elaboració de material especialitzat.
Redacció de normatives; reunió de pares, mestres, alumnes;
redacció i assessorament de projectes lingüístics. 

En definitiva, tot el treball pedagògic que necessitaven els
professors a les seves aules i que no tenen temps d’elaborar,
aquest gabinet de normalització, aquest servei d’ensenyament
en català, feia tota aquesta tasca.

Aquest servei d’ensenyament en català va començar amb
professionals, es va reduir a mesura que els professors tenien
cada vegada més competència en temes lingüístics i en temes de
formació del català i a mesura, també, que varen començar les
retallades la passada legislatura per qüestions econòmiques,
però una cosa és reduir un servei i l’altra la supressió d’un
servei. Una cosa és adaptar-te a les necessitats pressupostàries
i entendre que es pot reduir un servei d’aquestes característiques
perquè ja hi ha hagut un procés de normalització a les escoles
del català i no es necessita tant de suport, i l’altra és la
supressió. La supressió és una manifestació política que això no
t’interessa, i això és el que va passar, això és el missatge polític
que va enviar el Govern de les Illes Balears quan va aprovar la
supressió d’aquest servei.

Per tant, nosaltres davant aquesta necessitat de continuar
tenint un servei que doni suport sobretot amb material específic
per a les aules, per als nouvinguts, per als nins que tenen
dificultat d’aprenentatge, per a nins que tenen dificultat de
comprensió, per a menors que tenen dificultats psicològiques de
diferents característiques, per continuar formant els professors
en matèries específiques, perquè a vegades sabem que hi ha
professors que es canvien d’una escola a una altra i que
necessiten fer una classe en la qual, per ventura, no tenen tanta
formació, no tenen tanta experiència. Tota aquesta tasca que és
fonamental que existeixi per a un treball de qualitat, per a un
ensenyament de qualitat, ho garantia o era una de les peces que
es garantia a través d’aquest servei d’ensenyament del català.
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Per tant, les nostres dues propostes són dues propostes molt
concretes, una, instar el Govern a recuperar i a potenciar el
servei d’ensenyament del català avançant en l’aplicació de
noves metodologies didàctiques i per garantir el seguiment del
coneixement oral i escrit del català per part de tota la població
escolar. Instam el Govern a cessar l’ofensiva contra la
normalització lingüística de les Illes Balears, que jo crec que ha
quedat reflectida d’una forma molt manifesta aquests dos anys
de Govern del Partit Popular, el TIL és clarament un exemple,
la supressió de permanència al Ramon Llull, demanar que els
funcionaris que fan feina a l’administració pública no tenguin
l’obligatorietat de conèixer la llengua pròpia d’un país, això és
inaudit, no hi ha cap altre país, inaudit, no hi ha cap altre país
que s’apreui que estigui orgullós del seu patrimoni, que estigui
orgullós de la seva cultura ho faci. 

Em diran l’exemple del País Basc, el País Basc dóna una
moratòria de dos o tres anys, depenent de les dificultats de la
plaça, però no hi ha cap país que hagi fet el que aquest govern
ha fet fins ara, que és atacar la llengua pròpia de la nostra
comunitat autònoma. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també m’uniré a les
mostres de solidaritat de la Sra. Santiago amb el cos d’Inspecció
que passa moments molt complicats en aquesta comunitat
autònoma amb un govern que pensa que per tenir majoria
absoluta ja significa que hem d’estar en una dictadura absoluta.

Per altra banda, no entraré a explicar més el que significava
el Servei d’Ensenyament de Català perquè la Sra. Santiago ja ha
fet una exposició prou extensa de les seves tasques, però sí...per
tant, nosaltres d’entrada ja avançaríem que la postura del Grup
Socialista serà donar suport a aquesta proposició no de llei.
Efectivament, pensam que arriba el debat en aquesta comissió
en un moment complicat per a la història de la nostra llengua,
en un moment que és de retrocés i que esperam que no es faci
massa llarg, que no duri massa aquest moment i que no hagi de
durar massa temps.

Els passos que ha donat aquest govern des que va prendre
possessió han estat ferms i dirigits clarament a la pèrdua del
coneixement de la nostra llengua, que aquesta quedi com havia
estat abans de la democràcia, és a dir, un mitjà de comunicació
a l’àmbit domèstic, casolà i sense projecció pública.

Tots els esforços que s’havien fet des de l’inici de la
democràcia per normalitzar l’ús de la llengua, tot el consens que
s’havia establert en aquest sentit entre els partits polítics i la
societat, tot això pot tornar enrera per mor que el partit que va
guanyar les eleccions ho va fer enganyant els seus electors. La
realitat del seu programa electoral no era que baixarien els
impostos, que crearien confiança i amb això estimularien
l’economia i es crearien llocs de feina o que agilitarien
l’administració, ja veuen que no perquè res de tot açò ha passat
ni s’han fet passes perquè passés sinó que en realitat aquest

programa constava d’un sol punt, perquè coincidiran amb jo que
només en el tema de la llengua s’avança.

A més, el candidat Bauzá ho havia dit clarament a la
campanya electoral en unes declaracions a un mitjà de
comunicació, que anunciava la derogació de la Llei de
normalització lingüística de les Illes Balears en el cas de
guanyar les eleccions, ens referim a aquelles famoses
declaracions on va dir també allò que a les Illes Balears no deim
got sinó tassó, ni deim barret sinó capell. Ho record.

En aquell moment tothom es va organitzar, es va organitzar
una important polèmica, ho recordaran sobretot els menorquins
que sí que deim got, com recordaran tots vostès, intelAlectuals,
persones de l’ensenyament, etcètera. Com era una època
electoral s’havia de tranquilAlitzar tothom, fins i tot una part
important dels seus, el candidat va dir que s’havia expressat
malament i que el que pretenia era derogar el Decret de mínims,
decret que havia aprovat en el seu moment, com recordarà
tothom, el mateix Partit Popular, un partit d’un altre moment i
amb unes altres persones, és cert, d’aquelles que ara reneguen
quan veuen la destrossa que es fa a la nostra llengua.

La tornada enrera, en aquell moment, va ser clarament
electoral també, perquè una vegada guanyades les eleccions es
va començar a reduir la presència del català en aquells sectors
on s’havia implantat més fort, gràcies a la feina de governs
anteriors de qualsevol signe polític, com eren l’ensenyament i
l’administració. L’exigència del coneixement d’aquesta llengua
oficial, perquè és una llengua oficial no és una llengua només
domèstica, no es donava de la mateixa manera tampoc en el
sector privat. 

L’ús de la nostra llengua és molt minoritari en els mitjans de
comunicació, en el cinema, en el comerç i en tants d’altres
sectors on es mou la ciutadania. I és per aquest motiu que es
necessitava, i es necessita, la protecció dels poders públics cap
a l’ensenyament i el coneixement de la llengua pròpia. 

La meva experiència en el carrer és que únicament saben
escriure bé en la seva llengua, en la nostra llengua, aquells que
han anat a escola i aquells que formen part de l’administració de
la comunitat autònoma, ajuntaments, consells insulars... ni tan
sols tota l’administració sinó que basta veure escrits de
l’Administració de Justícia, per exemple, o dels serveis
d’administració de l’Estat.

Jo crec, senyors, i lamentaré molt que tornem a sentir
entonces, paraules com entonces, sin embargo, cenicero i
retrocedirà el coneixement de la llengua escrita que forçosament
ha de ser normativitzat perquè ens puguem entendre. 

Però tots els esforços del Partit Popular aquesta legislatura
han anat encaminats a disminuir l’ús de la nostra llengua en
aquests dos sectors on estava més implantada, i no afavorir-la
en aquells sectors on hi és manco, com seria el normal. 
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Ja saben vostès que no s’ha tornat a reunir en tota la
legislatura el Consell de la Llengua Catalana, que ens hem
deslligat de l’Institut Ramon Llull, que les pelAlícules d’IB3 són
en castellà, que va desaparèixer Ona Mallorca, que ha
desaparegut aquest servei del que parlam ara, de l’ensenyament
en català que duia vint anys implantant, i que sembla que ha
estat substituït per un que es diu tractament integrat de llengües.
Es potencien de manera molt estranya les modalitats insulars, un
altre exemple, mentre que es relega la llengua normativitzada,
és a dir, el registre culte. 

I no s’ha derogat la Llei de normalització lingüística
efectivament, però sí s’ha modificat, igual que la Llei de funció
pública. Amb això enllaç amb la sentència del Tribunal Superior
de Justícia, que vàrem conèixer ahir, sobre el recurs
d’inconstitucionalitat que hi havia posat el meu partit. Una
sentència que acatam, no feim com altres partits que fan befa de
la justícia i si no els va bé les seves resolucions s’inventen un
decret llei, i aclarit, però que no la compartim perquè pensam
que romp l’equilibri de les dues llengües oficials i només
empara que sigui el castellà un requisit per accedir a la funció
pública. No compartim l’opinió de la majoria del tribunal, que
no és la de tots, és a dir, de sis dels seus membres, però si
compartim la dels quatre membres que han emès vots
particulars. 

També trobam estrany la pressa que ha tengut el Tribunal
Constitucional per dictar una sentència, aquesta vegada. Es fa
notar que el president del tribunal va ser fins no fa gaire militant
del Partit Popular i la seva independència ha estat fortament
qüestionada. 

Per al Grup Socialista, la llengua catalana és la llengua
pròpia de les Illes Balears, és una de les dues llengües oficials
de la nostra comunitat autònoma i hauria de tenir el mateix
tracte que l’altra, i ara ja no el tendrà. 

També, fins ara, i des de 1986 era un element cohesionador
i de consens i nosaltres lluitarem perquè això torni a ser així en
el futur. És més, tot l’esforç d’aquest anys perquè açò fos així,
l’esforç en el qual han participat també destacats membres del
Partit Popular poc quedar en un punt mort, cosa que nosaltres
lamentaríem profundament. 

Per tant, i com he dit al principi, nosaltres donarem suport
a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull anunciar que des del
Grup Parlamentari Popular no donarem suport a aquesta
proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari MÉS, i
no li donarem suport perquè no és cert que hi hagi cap ofensiva
contra la nostra llengua, de la llengua pròpia de les Illes Balears,
i tampoc no és cert que s’hagi deixat de potenciar el
coneixement de la nostra llengua i que ja no es facin aplicacions
de noves metodologies didàctiques, que no es pugui assegurar

ni garantir el seguiment i el coneixement oral i escrit en la
nostra llengua per part de la població escolar de la nostra
comunitat autònoma.

Però a més a més, nosaltres pensam que des de la
Conselleria d’Educació el que s’ha fet ha estat que s’han passat
totes les competències en aquesta matèria de coneixement, de
protecció de la llengua catalana, que tenia atorgat el servei que
vostès avui diuen que ha de tornar a posar-se en marxa, i el que
s’ha fet ha estat passar totes aquestes competències a l’Institut
d’Estudis Baleàrics. Per tant, nosaltres entenem que es continua
garantint el coneixement i la protecció de la nostra llengua
mantenint, a més, tots els programes que ja es duien a terme des
de la conselleria i no només es mantenen tots els programes sinó
que es modifiquen altres on s’aplicaran noves tecnologies, per
tant, per millorar el servei i per adequar-lo a la nostra realitat
telemàtica, la nostra realitat social.

En aquest sentit, d’aquests serveis podem destacar l’Escola
de Lectura, programa mitjançat el qual s’ofereix un préstec
material literari a tots els centres escolars de les Illes Balears;
també s’editen quaderns d’autor que es donen als alumnes,
d’aquesta manera, per tant, es fa difusió de la cultura i la
literatura pròpia de les Illes Balears i s’apropa a la comunitat
educativa; així també el servei de material didàctic de suport,
hem de parlar que és un material de reforç enfocat a l’alumnat
d’educació infantil i primària que les escoles poden solAlicitar,
una part és en préstec i l’altra pot quedar-se al centre en
propietat. Per tant, tampoc no és cert que aquest servei s’hagi
deixat de donar. Exempcions de la llengua catalana pròpia de les
Illes Balears, homologacions també de la nostra llengua
principalment a la gent que ve de fora de les Illes i que presenta
certificat d’estudis d’altres comunitats autònomes, que nosaltres
consideram que això és absolutament just; Pla de formació
lingüística i cultural, organització i desenvolupament dels
cursos de reciclatge per poder fer classes de/i en català a les
Illes Balears.

La incorporació d’aquesta competència a l’Institut d’Estudis
Baleàrics ha suposat, des del nostre punt de vista, un estalvi
econòmic molt gros ja que abans s’encomanava la gestió a la
Universitat amb uns costs econòmics que ara s’han suprimit, per
tant, els cursos s’autofinancen amb l’import de les matrícules.
Creim que això evita duplicitats, d’aquesta manera tenim
focalitzades totes aquestes competències dins de l’Institut
d’Estudis Baleàrics i es limiten, per tant, aquestes duplicitats i
també aquests costs que eren, tal vegada, innecessaris.

Quant al sistema informàtic, doncs, també hem de recordar,
creació d’aplicacions informàtiques corresponents per introduir
tota la informació d’homologacions, exempcions i realització
dels cursos de reciclatge ja que no es comptava amb una base de
dades informatitzada i per facilitar-ne un millor accés a
l’administrat. Per tant, totes aquestes tasques que assumeix,
insistim, l’Institut d’Estudis Baleàrics amb el seu personal està
dispost i preparat, entenem des del nostre grup parlamentari,
perquè la feina surti endavant i s’acostin les gestions als
ciutadans, cosa que amb la centralització de competències
lingüístiques s’aconseguirà de manera evident.
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Per tant, pensam que aquesta proposició no de llei està
llunyana, no s’ajusta a la realitat i tampoc no s’ajusta ni al
tarannà ni al que realment fa el Govern de les Illes Balears. Per
això, la rebutjarem.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Rubio. Vol fer ús de la paraula, Sra. Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, breument, Sra. Presidenta. Donam les gràcies a la Sra.
Rita i al Grup Socialista pel seu suport. Efectivament, vostè ha
plantejat una situació de la situació de la llengua catalana, del
mallorquí, del menorquí, de l’eivissenc, del formenterenc de la
nostra comunitat autònoma. Però jo li diré, vostè ha presentat
una situació a vegades més pròpia dels pobles interiors o de
Menorca, en què el català era domèstic, era una cosa casolana
i domèstica, quan a Palma el problema és tot el contrari, el
problema del català a Palma és que era quasi un llenguatge de
culte i un llenguatge institucional, en el carrer se sentia molt
poc. Per tant, hi havia una obligació per part del Govern de
promoure el català. Perquè a Palma i a parts costaneres, el català
no s’usa d’una forma quotidiana i una llengua del carrer que no
s’usa de forma quotidiana i casolana és una llengua que tendirà
a desaparèixer. No pot només sobreviure si és culte i si és
institucional. Afortunadament en els pobles i a Menorca no
passa. I a Eivissa jo crec que és l’exemple més clar que el català
es converteix en una llengua institucional i de caràcter culte,
perquè no és present en els carrers de forma massiva, com
hauria de ser, pròpia, la llengua pròpia.

Vostè ha fet referència al Tribunal Constitucional. Jo ja li
dic que nosaltres també ho acatam, perquè som dins aquest joc
democràtica, però no ho compartim. De la mateixa manera que
el Tribunal Constitucional ha declarat que és constitucional no
demanar el coneixement de llengua pròpia a un funcionari de
l’administració pública, també serà constitucional demanar-li,
perquè fins ara s’ha funcionat així, demanant-ho, i devíem ser
dins la Constitució perquè ningú ho ha declarat inconstitucional.
Per tant, serà de fàcil canvi.

I en relació al portaveu del Partit Popular, dir-li que ho
lamentam, i si això no és una ofensiva, jo no sé vostès quan s’hi
posin què faran? Si això no és una ofensiva, jo no sé què faran
quan s’hi posin de veritat? Perquè no obligar a un funcionari
que fa feina a l’administració pública a tenir uns coneixements
bàsics del català, de la llengua pròpia d’un país, no obligar-lo,
jo no sé què significa; ja no sé què podem esperar. A vostè com
se li pot ocórrer que s’ataqui la llengua castellana? Com se li pot
ocórrer, per exemple, a un Govern que estigués en contra de la
llengua castellana? M’ho digui. El que està fent el Govern del
Partit Popular en relació al català, vostè ho tradueixi a una
comunitat autònoma que ho fes en castellà, m’ho digui, a veure
què pensaria?

(Remor de veus)

Jo la pregunta li faig a vostè, el Tribunal Constitucional ja
ha dit la seva, ara li faig a vostè, amb el castellà, què hauria de
fer? Aquest és el pla que ha fet el Partit Popular. I vostè m’ha
fet una relació de tasques encomanades a l’Institut d’Estudis
Baleàrics i una relació del catàleg de matèries que té, però jo li
faig mocions.

Em digui, en l’any i mig que l’Institut d’Estudis Baleàrics té
aquesta competència, que hagi dissenyat un document nou, de
caràcter pedagògic per a les escoles, un? M’ho digui, m’ho
presenti. No, no, no tot això que vostè ha dit són catàlegs de
material que ja hi és. Des que aquestes funcions les té
encomanades l’Institut d’Estudis Baleàrics, em digui, em dugui
la propera vegada que ens vegem, documents nous adaptats al
curs escolar. No n’han fet cap, les escoles no en coneixen. Hem
telefonat a un parell d’escoles i els hem demanat, han duit
estudis, han duit materials nous? No, han duit materials que ja
era en catàlegs, de material que hi era. No es fa aquesta tasca. I
ens és igual el nom i on estigui penjat aquest grup de pedagogs,
aquest grup de professionals, però que la facin, que la facin. Si
vostès la volen penjar de l’institut, ho pengin de l’institut, però
que hi hagi un grup encarregat de fer-la, d’elaborar material
didàctic, de preparar-lo, d’adaptar-lo al vocabulari de la nostra
comunitat autònoma, a les característiques de la nostra
comunitat autònoma, als nouvinguts de la nostra comunitat
autònoma. Nosaltres tenim nouvinguts que no tenen altres
comunitats autònomes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Santiago.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No podrà presentar-me material nou.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passaríem a la votació de la
proposició no de llei RGE núm. 5150/13.

Vots a favor? 3 vots a favor. Ah, perdó, 4 vots a favor,
perdoni.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 5150/13.
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3) Proposició no de llei RGE núm. 8380/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls formatiu
del professorat en matèria de llengües estrangeres.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8380/13 del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls
formatiu del professorat en matèria de llengües estrangeres.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Rosa
Maria Bauzá i Colom, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. És una
realitat, encara que molts no la vulguin veure, que el fet de viure
a les nostres illes i que la major font dels nostres ingressos, per
no dir gairebé el cent per cent, provenen del turisme, ens obliga
a conèixer com més idiomes estrangers molt millor.

A les nostres illes no és suficient tenir un títol universitari o
acadèmic per poder competir amb garanties en el món laboral.
L’aprenentatge d’idiomes sempre havia estat una activitat
extraescolar, a la qual només un sector privilegiat hi podia
accedir. A pesar d’això, molts de pares han fet l’esforç de
proporcionar aquesta ensenyança als seus fills, a causa de la
seva importància. El Govern de les Illes Balears, amb la
implantació del trilingüisme a les escoles públiques, vol acabar
amb aquesta fase arcaica i de la qual tots hauríem d’estar
empegueïts. Sí senyores i senyors diputats, empegueïts, de què
els anteriors governs de les nostres illes no haguessin estat
capaços de donar importància a un tema tan cabdal com aquest.

Som conscients de què no és un projecte amb resultats
immediats, però sí que estam convençuts de què és la millor
inversió per a les nostres illes i per als nostres ciutadans.
Evidentment i com a tot projecte ambiciós i que s’implanta per
primera vegada, sorgiran defectes, imprevistos i altres
qüestions, a pesar que es tracta d’un projecte molt estudiat i
pensat per a la seva aplicació. També he de dir que és un
projecte presentat únicament pel Govern del Partit Popular, ja
que l’aportació de l’oposició només ha estat fins ara el seu
rebuig, sense aportar cap alternativa. Com sempre, el no a tot.

Un pilar important de la implantació del trilingüisme és el
suport dels auxiliars de conversa nadius. Ahir mateix vam poder
veure l’acollida de moltíssims de professors de suport en
conversa en llengua estrangera, persones natives que vénen a les
nostres illes becades per donar suport al professorat insular en
l’ensenyança de la llengua estrangera. 

Per altra banda, els professors de les nostres illes sempre han
estat molt privilegiats, en el sentir de disposar d’un important
nombre de cursos de formació contínua gratuïts. Molts ja ho
voldrien a l’empresa privada. Per això i tenint en compte la
implantació imminent del trilingüisme en el Pla de formació
permanent del professorat dissenyat pel Servei de Formació
Contínua per al quadrienni 2012-2016, recull com una de les
seves línies prioritàries la número 3, que es basa en
l’ensenyament de les llengües estrangeres. Aquest pla es
desenvolupa a través de programes anuals de formació.

Per al proper curs 2013-2014, el Servei de Formació
Contínua, que és la unitat central encarregada del
desenvolupament d’aquest programa, oferirà a través de la xarxa
dels 6 centres de professors existents a les Illes Balears, que
són: Palma, Manacor, Inca, Menorca, Eivissa i Formentera; una
oferta formativa variada, de qualitat i funcional, per tal de
garantir que el professorat adquireixi la capacitat d’utilitzar la
llengua anglesa eficaçment, amb fluïdesa i precisió com a mitjà
de comunicació en situacions de la vida professional. Fent-ne ús
dins la seva aula i el seu centre i també de la vida quotidiana
com a mitjà d’expressió personal.

El catàleg d’activitats formatives dissenyat i que s’oferirà és
el següent i és revisable durant tot el curs, segons les necessitats
del professorat. Així tenim: cursos de millora de la competència
lingüística; cursos sobre l’ús de la llengua estrangera en
l’ensenyament de les distintes àrees o matèries; cursos basats en
l’enfocament AICLE i disseny de propostes de treball a l’aula;
seminaris de comunicació de pràctica AICLE; activitats
formatives centrades en la conversa en llengua anglesa;
Cinefòrum amb versió original en llengua anglesa subtitulada en
anglès; caps de setmana d’immersió lingüística en llengua
anglesa.

A més, gràcies al conveni signat entre el Servei de Formació
Contínua de la CECU i l’Escola Balear d’Administracions
Públiques (EBAP), s’oferiran també 18 cursos d’actualització
en llengua anglesa, que es duran a terme a tots els centres de
professors durant el primer trimestre 2013-2014.

Això fa un total d’oferta formativa composta per 149
activitats de formació previstes inicialment per al curs 2013-
2014, destinades a donar resposta a la línia prioritària núm. 3 del
Pla de formació permanent del professorat 2012-2016,
ensenyament de i en llengües estrangeres. Aquest conjunt
d’activitats formatives dissenyat, permetrà crear un itinerari
formatiu ajustat a les distintes necessitats dels docents de les
Illes Balears, tan reclamades aquests darrers dies.

Permetrà també desenvolupar estratègies lingüístiques i
d’aprenentatge d’aplicació a l’aula i centres educatius, que
fomentin activitats educatives internacionals i consolidin una
actitud oberta i positiva davant la realitat plurilingüe i
pluricultural. A més, permetrà optimitzar les oportunitats
d’exposició i interacció en llengua anglesa, incloses les que
proporcionen les tecnologies de la informació i la comunicació,
per ampliar i consolidar els coneixements de l’idioma, dins i
fora de l’aula.

Per tot això i donant suport a l’aplicació del trilingüisme per
la seva gran importància a les nostres illes, el Grup Parlamentari
Popular presenta aquesta proposició no de llei, que diu: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dur endavant un impuls formatiu del professorat en
matèria de llengües estrangeres, mitjançant el reforç dels
programes formatius dels CEP.”
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Ara és el moment de veure si els grups de l’oposició diuen
un sí a l’anglès, amb la cara ben alta o no.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Bauzá. Passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Esperança Marí i Mayans, per un temps màxim
de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Presidenta. Intentaré primer fer un seguit de
puntualitzacions i després, si ho aconsegueix, intentar centrar el
debat en base a la proposició no de llei que s’havia presentat
aquí en el Parlament.

Les puntualitzacions molt breus. Dir que no es pot parlar
d’arcaisme, quan un govern o uns governs anteriors que
introduïen l’ensenyament en anglès, en la mesura que es
formava professorat i es feia d’una manera gradual. Jo d’això no
en dic arcaisme, d’això en dic treballar amb seny i preocupació.
Per tant, vagi per feta aquesta primera puntualització.

Després, i sembla mentida, no sé si vostè era aquí la setmana
passada o no, vàrem parlar dels auxiliars de conversa. Els vàrem
dir que el 2011 quan vostès varen entrar hi havia 140 auxiliars
de conversa, que ara només n’hi ha 40, que són vostès els que
n’han reduït 70. I que ara els tornen necessitar i em sembla bé,
i per això vàrem votar a favor que es tornessin posar els
auxiliars de conversa, que vostès havien tret. Per tant, jo no sé
si els governs anteriors eren arcaics, el que jo sí sé és que vostès
són volàtils i d’alguna manera imprevisibles.

Fetes aquestes puntualitzacions, intentam centrar la
proposició no de llei. Aquesta proposició no de llei no parla de
què això és una defensa del TIL, ni res, senzillament diu que el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern a dur endavant un
impuls formatiu dels professors en matèria de llengües
estrangeres, mitjançant el reforç dels programes en els centres
de professors, en els centres de professors, no diu a altres
àmbits, diu en els centres de professors. Per tant, centrem el
debat aquí.

I he de reconèixer que em sorprenen, cada setmana pens que
ja no em sorprendran més, però em sorprenen. Com a mínim
aquesta capacitat no els ho neg.

Per tant, primer comencem remarcant que jo pens que
tothom que és aquí en aquesta sala, tots estam d’acord amb la
necessitat que els professors siguin formats de cada vegada més,
que tenguin coneixements en llengües; per cert, són llengües
europees, no fa falta dir “estrangeres” i també entre nosaltres,
això d’”estranger” queda com a, no sé com li podria dir, com a
provincià. Per tant, llengües europees queda més modern, ja que
anam així amb aquest to de modernitat. Per tant, parlem de
llengües modernes, per tant, tots estam d’acord que el
professorat, sigui d’allà on sigui, quanta més formació tengui
millor, clar que sí! Això ningú ho posa en dubte. I si ara, en base
als nous programes universitaris, el professorat ja sortirà amb

formació en anglès i amb altres llengües, perfecte, clar que sí!
S’havia de fer i s’ha fet.

Però que també tots que tenguin una mica de seny, ho
sabem, tot això no es pot fer d’un dia per l’altre, s’ha de fer
d’una manera gradual, no només per als professors, sinó perquè
també els infants s’hi han d’acostumar i també ho sabem. Però
a més, no vull entrar en aquest debat, hem de centrar-nos aquí.

Però bé, també li vull recordar, no fa molt jo mateixa vaig
presentar una PNL en aquesta sala sobre els centres de
professors, advertint-los que així com se’ls havia aplicat el
programa de reducció de professorat, de partides econòmiques,
s’estava deixant en una situació molt difícil els centres de
professors. Els centres de professors, li diré, els de Menorca de
10 treballadors, de 10 professionals ha passat a 4; els d’Eivissa
està en 5, de 10 a 5; els de Palma, el gran centre de professorat
de Palma, de 19 ha passat a 9. Estam sota mínims i amb una
activitat increïble, molt més àmplia, perquè se’ls exigeix des del
Govern donar sortida a uns programes en què estan desbordats
i no s’hi veuen en cor de fer-ho. No només això, sinó que quan
jo vaig dur aquesta PNL, i se’ls devia 80.000 euros als centres
de professors, ara ja se’ls deuen 100.000 euros. No se’ls paguen
ni les partides ordinàries, fa tres mesos que no se’ls paguen les
tres darreres partides ordinàries.

Per tant, la situació..., jo només ho dic perquè es facin una
idea, la situació és dura per a aquesta gent. I només fan, i per
dir-ho així, suaument, i perquè m’entenguin, se’ls ha convertit
en una acadèmia de llengües, només fan cursos. Fan cursos
d’anglès, bàsicament, perquè només fan cursos d’anglès. S’ha
abandonat la formació en centres, és que no la poden fer, perquè
han de ser allà, perquè són quatre gats, no donen a l’abast.

Per tant, si vostè em diu, molt bé, facem més programes de
llengües perquè es necessiten, per aquesta cosa, per aquesta
neura del TIL, sí, però no així! Acompanyi-ho d’una partida
pressupostària, acompanyi-ho d’uns recursos humans. Volen fer
com varen fer amb els auxiliars de conversa? Tornin posar el
que van treure i que feia falta. Però en la situació que estan, sota
mínims, sense professorat, sense partides econòmiques, no se’ls
paga, i a més, ara, a més, afegir-los més programes; a mi em sap
greu, però és que les coses no es poden fer així, no es poden fer!
No es poden fer les coses així.

(Remor de veus)

Jo he parlat tots aquests dies amb tots els directors dels CEP
i estan desbordats, no poden continuar treballant així.

Per tant, jo els demanaria..., jo entenc que els CEP facin
aquesta feina, podríem acceptar-ho, però sense més recursos no
ho poden assumir, ni recursos humans ni recursos econòmics.
Hi han de ser. Per tant, jo li agrairia que aquesta PNL es
completés una mica més, és que, si no, no tendrà el nostre
suport.
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Em sap greu, però pens que hi ha coses que es duen a uns
extrems de l’absurd i que per tant, seria important i necessari
que es tornés reconduir tot a uns límits de la racionalitat i del
seny. Perquè, si no, aquesta burla contínua a la comunitat
educativa és, no ho sé, jo sé que el PP pareix que s’hi està
acostumant a burlar-se de la comunitat educativa, però no trob
que sigui una fórmula correcta per respecte a la nostra societat
en general.

Per tant, jo demanaria que ens estalviéssim aquestes
situacions. A mi personalment em resulten violentes. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, Presidenta. I perquè quedi clar, anglès sí, TIL no,
perquè no és el mateix, no són sinònims, l’anglès i el TIL no és
una qüestió sinònima. Anglès sí, TIL no.

A la nostra comunitat autònoma fa més de deu anys que
s’aplica el trilingüisme a determinats centres, a determinades
escoles, amb dos principis bàsics, que es veu que per al Partit
Popular són arcaics. Un, consens de la comunitat educativa
d’aquell centre, és a dir, aprovat pel Consell Escolar. Quan el
Consell Escolar aprova que es faci trilingüisme en aquell centre
en concret, per a aquells nins en concret, per a aquella realitat
sociolingüística concreta, per a aquella realitat social d’aquell
barri concret, segons els recursos que es tenen en el centre,
s’aplica el trilingüisme. Quan hi ha consens, una cosa tan
arcaica com és el consens, efectivament, una cosa tan antiga
com el consens, perquè només hem evolucionat quan hi ha
hagut consens, quan hi ha hagut imposició hi ha hagut
involució.

Una, deia; i, l’altra, en recursos. Cada vegada que un centre
s’acollia al trilingüisme la conselleria enviava més recursos,
més professors o professores, perquè entenia que era una
complexitat afegida al seu ensenyament, a la dinàmica d’aquell
centre, i per tant enviava més recursos, i això fa deu anys que
s’ha fet, i necessitava els auxiliars de conversa, uns auxiliars de
conversa que el Partit Popular, el govern del Partit Popular
redueix, després els torna a augmentar, i ho viu com un avanç,
quan el que ha fet ha estat tornar a posar el que hi havia.

Per tant trilingüisme, sí, sempre que sigui per consens i
sempre que sigui amb recursos, no de la manera que vostès ho
volen preparar.

Acabam de no aprovar una proposició no de llei en què
demanàvem el manteniment d’un colAlectiu de professionals que
feien material pedagògic per a les escoles en català i per al
català, per a les escoles i per als nins, per a la llengua pròpia
d’aquesta comunitat autònoma... 

Esperarem que acabi... Gràcies.

...per a la llengua pròpia d’aquesta comunitat autònoma, que
es parla, que s’escolta. Com no podem estar a favor que es faci
formació per a l’anglès?, si els nins seran els principals
perjudicats de com volen aplicar l’anglès a les escoles; com...?,
vostès imaginin un nin que no ha escoltat mai anglès ni a la
televisió, ni al carrer, ni als seu pare, ni a sa mare, ni a ningú, un
dia que se li planti el professor que coneix de tota la vida o que
hagi passejat pel pati de l’escola, i que se li posi a parlar una
hora seguida en anglès. No ho entendrà! Clar que es necessita
material, clar que podem estar a favor d’aquest material o
d’aquesta necessitat de formació, però no lliga al TIL, no lligat
al TIL, senyors del Partit Popular.

A més a mi em fan..., la veritat és que avui acab de
presenciar com una espècie de sense sentit del Partit Popular.
Vostè avui ens du una proposició no de llei, i per defensar-la ha
explicat tot el que fa el Govern, i vostè acaba d’aixecar la mà a
la Comissió d’Afers Socials en contra d’una proposició no de
llei que demanava més orientadors perquè el Govern ja ho feia,
i vostè ara defensa que diguem que sí a una proposició no de llei
d’una cosa que ja fa el Govern, i a l’altre l’argument per dir que
no, que no donava suport a allò dels orientadors laborals, és
perquè el Govern ja ho feia. Ah, això sí!, idò ha estat l’argument
principal...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poquet de silenci. Perdoni. Pregaria un poquet
de silenci a la sala, la Sra. Santiago està en ús de la paraula.
Moltes gràcies.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Ha estat l’argument principal i vostè
l’ha votat a favor, i ara vostè no du res de nou, és el que té
previst fer el Govern. Idò per això mateix li diré que, com que
ja ho té previst, utilitzarem el mateix argument, si li pareix.

I després el que li demanaria seria qui farà tot això?, si
vostès no tenen professors d’anglès per a l’Escola Oficial
d’Idiomes, ni de Manacor ni de Palma. Miri, miri, miri... Miri,
no, no, avui encara està, avui està. No tenen professors per a les
escoles d’idiomes i volen fer tot això? Pensin-s’ho, consensuïn
amb la comunitat educativa com introduir l’anglès, com
continuar-lo introduint des d’infantil, amb recursos i amb el
model europeu per als altres centres, amb recursos, i l’anglès
serà una realitat a la nostra comunitat autònoma, no el TIL, que
serà una imposició i que no conduirà enlloc. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Vol fer ús de la paraula, Sra. Bauzá,
per contradiccions? Té vostè la paraula.
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LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, Sra.
Portaveu del Partit Socialista, en primer lloc li he de dir que els
auxiliars de conversa que havíem tret de la comunitat autònoma
era evidentment perquè no els podíem pagar; és que vostès és
una mostra més del sí a tot després que no es pot pagar. El TIL
és un projecte que s’ha fet tenint en compte una dotació de
recursos i s’han tengut prevists aquests auxiliars de conversa per
poder-los pagar. Estam parlant d’un projecte concret i dotat
econòmicament. El Govern popular no fa les coses perquè sí, no
diu sí a tot i després no paga res, deixa deutes. Això no ho fa el
Partit Popular. Encara no se n’ha assabentat? 

(Remor de veus)

És una mostra..., presidenta, no té l’ús de la paraula, per
favor.

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni un moment, Sra. Diputada. Pregaria un poquet de
silenci i deixar parlar la diputada que té l’ús de la paraula.
Moltíssimes gràcies. Continuï, Sra. Bauzá.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Això li deia, Sra. Portaveu del Partit Socialista. No és el
nostre estil de fer política, dir sí a tot per després no poder-ho
pagar. En aquest moment s’ha apostat per aquest projecte amb
recursos, amb dotació, i s’ha apostat pel trilingüisme. 

També li he de dir que la formació del professorat, per molt
que s’hagi reduït en altres aspectes, és un privilegi, tengui-ho en
compte, és un privilegi, de veres s’ha redistribuït perquè s’ha
apostat per l’ensenyament en llengua estrangera. Evidentment
hi ha altres aspectes que ha sofert, perquè s’ha apostat per un
trilingüisme, s’ha apostat per la llengua estrangera, per aquesta
formació tan demanada, perquè vénen dient i dient i dient que
els nostres professors de les nostres illes no estan preparats. Ara
que els donam una formació en llengua estrangera tampoc no
els va bé. Expliquin-m’ho.

Estam apostant, el Govern d’aquestes illes i el Grup Popular,
per la nostra part estam apostant per un tema cabdal, que és una
inversió de futur per als nostres nins de les nostres illes, que
surtin preparats. És una aposta molt, molt ambiciosa, i una
aposta a una inversió de futur, però una aposta amb unes
garanties. 

I quant a la Sra. Santiago, eh..., ja hi tornam a ser. No em val
això d’anglès sí, TIL no. Darrere què s’amaguen?, digui-ho clar,
Sra. Santiago, digui-ho clar! Immersió lingüística, ja ho varen
dir clar. O sigui, una cosa no lleva l’altra, hem dit trilingüisme.
No estam en contra de res, aquí, estam per sumar. Vostès no
saben sumar?, vostès és tot restar, restar, restar i no fer res? És
hora de sumar, és hora de fer qualque cosa. Si la cosa no va bé,
l’educació està demostrat que no està funcionant, qualque cosa
hem de fer, i hem d’apostar pel que a nosaltres ens interessa,
que és a les nostres illes preparar els nostres infants perquè el
dia de demà puguin tenir una vida laboral en les millors
garanties, i això serà el que condicioni el motor de l’economia
de les nostres illes. Encara no s’han assabentat vostès d’això? 

Quant la consens, em diu vostè consens. Mentre governaven
ni tan sols no varen fer una proposició d’això; què m’està
parlant de consens?, si fa tres dies que estan negociant i la seva
negociació és el no a tot!, és la seva imposició. No se’n
recorden que hi ha unes eleccions, no se’n recorden que hi ha
una majoria absoluta, no se’n recorden que hi ha molta gent que
vol el trilingüisme? Pareix que una minoria ens ha d’imposar el
que els altres volen. Negociar, sí, però sotmetre’ns a la decisió
d’una minoria, en cap moment, en cap moment, Sra. Santiago.
Això no és consens ni res. 

I quant als recursos, el mateix li diré que a la portaveu del
Grup Socialista. Estam apostant per aquest projecte, és un
projecte que no ens hem inventat d’un dia per l’altre, és un
projecte que està molt pensat, és un projecte que està molt
meditat i és un projecte que està molt preparat. Clar que té
defectes, clar que té defectes, evidentment que té defectes, però
tot se solucionarà. La qüestió és que si començam i no ho
aplicam així no ens equivocarem mai; el que no fa res mai no
s’equivoca mai, però si no començam qualque dia quan hem de
recollir els fruits d’aquesta inversió? Mai.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Bauzá. Vagi acabant.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Per favor, reflexioni i faci-ho pels ciutadans de les nostres
illes, per nosaltres, pels nostres nins i per la nostra comunitat
autònoma. Crec que és una oportunitat de donar la cara.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei 8380/13. 

Vots a favor? 8 vots a favor.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 4 abstencions.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
8380/13.

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