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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.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Gràcies, presidenta. Asunción Pons substitueix Manuel
Monerris.

EL SR. TORRES I CARDONA:

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

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, no hi ha més substitucions...

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, perdoni, presidenta. Antònia Vallès substitueix Margarita
Prohens.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord. Ara sí que no hi ha més substitucions. Idò, passam
a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 4434, 7322 i 8381/13.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4434/13, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retirada del
projecte de llei de millora de la qualitat educativa-LOMQE.

En primer lloc, passam al debat de la Proposició no de Llei
RGE núm. 4434/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retirada del Projecte de llei de millora de la qualitat educativa-
LOMQE, i per defensar-la 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. És la segona vegada que
demanam a aquest parlament que s’insti el Govern a retirar el
que ara ja s’ha convertit en un projecte de llei denominat de la
millora de la qualitat educativa. Hem tengut poc èxit,
evidentment, perquè el projecte ja es va aprovar en el Congrés
dels Diputats i ja ha tengut entrada aquesta setmana, el dilluns
concretament, al Senat. Aquesta llei, en el cas que el Partit
Popular continuï sense escoltar a ningú i aquest projecte que es
converteixi en llei, serà un dels errors més greus comesos per un
partit polític que té responsabilitats de govern.

Una llei educativa no es pot aprovar sense un mínim de
consens polític i social i, evidentment, aquesta no el té. És la
primera vegada que en democràcia s’aprova una llei educativa
que no ha tengut més suport que el del partit en el Govern, no
han sabut concitar el més mínim consens, únicament han
aconseguit dues abstencions de partits locals i afins. En tot cas,
el consens ha estat en contra, en contra s’ha posicionat tota la
comunitat educativa, en contra totes les associacions i
confederacions de pares i mares d’alumnes i també en contra
totes les forces polítiques de l’oposició, totes. 

Si tothom coincideix que el més important per a l’èxit
educatiu és l’estabilitat normativa, en aquest cas ho tenim clar,
aquesta llei ja neix morta, morta perquè en el moment que el PP
deixi de governar, en el moment que perdi la seva majoria
absoluta, tal com han acordat la resta de forces polítiques, serà
abolida. Poc futur li espera a una llei que ha estat imposada en
solitari per un partit, el Partit Popular estalonat només en el seu
corró parlamentari sense comptar amb ningú que no sigui la
caverna i els sector més reaccionaris de l’església, ni tan sols
l’església en el seu conjunt. 

Aquesta llei és el colofó d’una política educativa nefasta que
s’ha posat en pràctica tant a nivell nacional com autonòmic, de
la qual cosa tenim aquí exemples a bastament; una política
educativa que pretén acabar amb el sistema públic, cosa que ens
retrocedeix no a fa trenta anys sinó al segle XIX; una política
educativa que ha tengut un retall de 5.200 milions des que
governa el Partit Popular; que té 30.000 professors menys des
que governa el Sr. Rajoy, més de mil a la nostra comunitat
autònoma; una retallada en beques del 14% amb relació al
pressupost que va deixar el PSOE també l’any 2011. Però a
més, perquè és una llei extraordinàriament ideològica i
segregadora que imposa barreres econòmiques que fan que
l’educació de qualitat sigui per a aquell que la pugui pagar i que
dificulta l’accés de tothom als estudis universitaris. Una llei, en
conclusió, que generarà una enorme desigualtat d’oportunitats
i deteriorà la qualitat de l’educació pública. 

Que en el nostre país hi havia, i hi ha, un problema amb el
sistema educatiu, això no ho dubta ningú, però quina ha de ser
la manera d’afrontar-ho sí que genera dubtes. Que s’han
d’introduir canvis?, que s’ha de millorar el rendiment? Sí, però
s’hauria d’assegurar que aquests canvis s’aconsegueixen amb
procediments que no posen en risc l’equitat social, i al Partit
Popular això no li interessa el més mínim.

La passada legislatura el ministre Gabilondo, perseguint
aquestes millores, va estar a punt de concitar el consens
educatiu per a un pacte, però el Partit Popular no ho va voler. La
situació va ser ben diferent a l’actual. En aquell moment tothom
coincidia en un document, manco vostès, i ara tothom està en
contra d’un document, el text de la LOMQE, tret de vostès. Si
en aquell moment haguessin arribat a un acord ara que governen
haurien pogut fer una normativa amb el consens necessari per
pactar un model educatiu per a diverses generacions, però va ser
que no, i aquest no suposam que tenia dos motius de fons, el
primer, no permetre que el Partit Socialista es pogués apuntar
aquesta victòria i, el segon, que aspirava a una majoria absoluta
que li hauria de permetre donar la volta al calcetí del sistema
educatiu, com ho fa ara. Esperam, no obstant, que per no massa
temps.
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Vull recordar aquí que fins i tot han estat advertits pel
Consell d’Estat que ha reclamat un acord general de les forces
polítiques i socials, que cerquin un text que doni estabilitat al
sistema, a part d’altres suggeriments de canvis que han caigut
en un cistell romput, entre ells la insuficiència de recursos
econòmics lligats a la llei. En açò coincideixen amb els que
pensen algunes autonomies governades també pel Partit
Popular.

Curiosament, la LOMQE té un paralAlelisme clar amb la
gestació del TIL en la nostra comunitat autònoma, són reformes
sense consens i sense recursos, és a dir, condemnades al fracàs.
La LOMQE té una memòria econòmica que preveu un 81%
manco d’inversió que la LOE, que la que tenia la LOE, 1.335
milions d’euros té aquest projecte. Almanco té memòria
econòmica, cosa que la LOGSE del Sr. Aznar ni tan sols tenia.
L’Estat preveu dedicar directament d’aquests 1.335 milions 408,
és a dir, un 30% de la inversió i la resta que la posin les
comunitats autònomes, encara que ja han dit que se solAlicitaran
fons europees, i si no hi arriben? La LOE tenia reservats
100.033 milions, dels quals l’Estat es feia càrrec d’un 60,8%,
d’aquest pressupost el bloc que comptava amb més finançament
era el de l’èxit escolar, 2.795 milions per a programes de reforç,
desdoblaments, qualificació professional, noves tecnologies o
llengües estrangeres. La LOGSE també tenia una despesa social
de 17.916 milions, que sobretot es varen adreçar, en el seu
moment, 180, que sobretot s’adreçaven en la mancança d’aquell
moment, infraestructures educatives. Varen ser anys on la
primera preocupació va ser fer escoles i instituts perquè no n’hi
havia, i per açò es varen fer també els concerts, per la manca de
places públiques, no per contractar quatre patronals, entre elles
l’església, o perquè uns pares poguessin triar. Idò, mirin per on,
ara la LOMQE obligarà els ajuntaments, fins i tot, a fer cessions
de sòl públic per construir centres concertats per a negocis
privats, perquè el problema que hi havia els anys vuitanta ja no
és el mateix.

A la LOMQE la partida més gran va adreçada a
l’avançament dels itineraris a tercer i a les modificacions de
quart d’ESO, és a dir, a deixar pel camí a tot aquell alumnat
amb més dificultat. 

En fi, nosaltres pensam que aquesta llei suposa un atac sense
precedents a l’educació pública a Espanya i la subordina a la
privada, que tracta d’imposar un model educatiu elitista i
segregador, només podran estudiar aquells que tenen doblers o
els que tenguin notes brillants perquè el sistema de revàlides, la
disminució de les beques, la pujada de taxes, tot açò el que
permet és fer una selecció d’alumnat i es carrega el principi
d’igualtat d’accés a l’educació i acaba expulsant-los del sistema.

És per tots aquests motius que presentam avui aquesta
proposició no de llei que insta el Govern d’Espanya a la retirada
del Projecte de llei de millora de la qualitat educativa, perquè
encara hi som a temps. Insta també el Govern a obrir un procés
de diàleg per analitzar les necessitats i els objectius a partir d’un
document obert de treball i de diagnosi i que en aquest diàleg hi
hagi present la comunitat educativa, el Consell Escolar de
l’Estat, els consells escolars econòmics, experts educatius, les
comissions d’Educació en el Congrés i en el Senat, els
parlamentaris autonòmics, la FEM i la Conferència Sectorial
d’Educació. 

Ja res més, fins a la rèplica que continuarem amb aquest
debat, supòs. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Com que no seran suficients em
bastaran perquè és inabastable el tema de la LOMQE, és una
qüestió que tots els elements que toca i que desvertebra
donarien un a un per fer-ne un debat extens, el primer, al qual
s’ha referit la Sra. Rita i que hi ha insistit, és el tema del
consens. 

Un dels principals punts del programa electoral del Partit
Popular, el primer, jo crec que un del qual va fer més èmfasi
durant la campanya, era que no es podien fer propostes que
haguessin de canviar amb la legislatura, en Educació s’havia de
ser molt seriós, s’havien de fer propostes consensuades, cadascú
avançant en allò que pogués, però el consens i la seguretat
d’aquella mesura que es prenia havien de ser decisius. Tot el
contrari, s’ha fet una destrossa unilateral, amb una intenció
ideològica en totes les iniciatives, no basades en estudis, no
basades en recomanacions d’organismes internacionals, de la
comunitat educativa sinó directament prejudicis ideològics i
objectius adoctrinadors del Partit Popular.

Això ho veim tant en el Sr. Wert, de la mà del Sr. Rajoy,
com, jo diria, del Sr. Bauzá, perquè crec que no val la pena ni
tan sols nomenar, més enllà evidentment del respecte que siguin
els executors, la resta d’actors sinó que és el Sr. Bauzá
directament, el nostre president, el que té aquesta obsessió
d’ideologitzar l’educació.

És realment una autèntica, no sé com dir-ho, és una ofensiva
contra la professió docent. Aquí, a l’exposició de motius, en
parla, una desconfiança preocupant cap als docents, jo diria cap
als docents, cap als directors, cap als consells escolars, cap a la
participació, cap a les escoles, cap a la comunitat. S’adverteix
d’un prejudici sobretot a nivells de comunitats amb llengua
pròpia, que s’ha exercit -diuen- una dictadura, una dictadura
catalanista a Catalunya, una dictadura... aquí i tot, una dictadura
a altres indrets a la qual s’ha de posar, s’ha de tallar, i l’han
exercida els docents, tot el colAlectiu, els pares, tothom, llevat de
mitja dotzena de pares que han posat un plet, tots els altres, i
això és una cosa sobre la qual s’ha d’actuar, s’hi ha d’actuar, no
els milers de pares de València que no poden tenir l’educació en
català perquè la demanen i el sistema no els la dóna, no, no, no,
dotzenes. Bé.
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Aquí hi ha un problema que en comptes d’avesar-se a aquest
tipus d’anàlisi, com es proposa, rigorosa es fa tot el contrari.
Nosaltres no participam segurament del cofoisme, o del
cofoisme que nosaltres veim, en la redacció de l’exposició de
motius. Sí que estam d’acord que hi ha hagut un esforç
d’inclusió molt important, ho ha estat, és el nivell de la
universalització de l’educació i ho ha estat en un esforç de dur
l’obligatòria fins els setze anys que ha reportat una convulsió
important del sistema, com ho ha suposat moltes coses, i
després l’explosió demogràfica que s’ha viscut a tot l’Estat,
però és que a les Illes Balears d’una manera realment
importantíssima, que ho ha trastocat tot. 

Dins aquest marc, realment s’ha fet un esforç important que
sí que estam disposats a admetre que s’ha de reconèixer, però
aquesta línia, com vostès apunten, que va en contra de la
igualtat d’oportunitats, cap a un elitisme de, en part sí, dels
preparats, jo no dic que no, també hi ha una certa selecció
aristocràtica del coneixement, però sobretot l’econòmica, la part
que quedi gent pel camí, la part de tot l’esforç que s’havia fet
inclusiu desaparèixer. 

Desapareix la democràcia, els consells escolars són els grans
enemics de la LOMQE, és a dir, els pares són els enemics de la
LOMQE. No hi pot haver autonomia de centres, un perill
l’autonomia de centres. S’ha d’imposar des de Madrid, Madrid
ha de dir el que ha de fer cadascú i els governadors civils
respectius, no sé si amb títol de president de comunitat
autònoma o el que tenguin ara, són els que l’han d’implementar
i vetllar que allò s’executi adequadament. No ens estranyaria
una inspecció de caràcter estatal i de places nacionals, que es
diu, perquè la funció és ideològica, és estrictament de vetlla
ideològica. 

On es veu això clar? En la llengua, evidentment, la llengua
tothom sap que vertebra el sentiment d’identitat, això passa
arreu del món, per tant, també passa a ca nostra i se sap que es
té la sensació que el creixement oficial de la llengua, sobretot a
l’administració i a l’escola, els dos grans centres d’alguna
manera de prestigi i d’influència de la cosa pública dins l’opinió
pública, han creat una sensació de normalitat que s’ha
d’erosionar, s’ha d’acabar perquè si no el projecte castellanòfil,
el projecte que crea Espanya a partir de Castella, tard o d’hora
entra en perill, i aquí va la LOMQE. És que tots els articles els
veus, estan tots... sembla ben clar.

Jo no estaria d’acord en el consens, per ventura, la
descripció que ha fet dels suports que ha rebut, jo a UPyD, per
ventura, li donaria de menjar a una altra menjadora, però sí amb
el suport extensionista o d’alguna manera d’acompanyament
que ha fet en aquest tipus de coses.

L’altre vessant que s’ha apuntat és la dels retalls, acab amb
aquesta, és evident, es vol fer formació dual, es volen fer
avaluacions, es vol fer de tot, tornam a estar sense recursos,
carregant-los a les comunitats autònomes, l’any que ve menys
doblers a les comunitats autònomes. Tot el que depèn del
benestar social es retalla a les autonomies i ve la llei local, i ve
la llei local, amb un forat damunt educació, quan els
ajuntaments deixin de posar la seva part a allò que avui posen
a nivell educatiu, que es coneixerà, i aquí estam amb aquells
grups, amb aquells partits que varen dir, com el Partit Popular
que es va manifestar contra les retallades, que es va manifestar

contra les retallades, jo trob divertits els vídeos que circulen
darrerament de manifestacions contra les retallades que es varen
produir, que es varen començar l’anterior legislatura, no ho hem
negat mai, això és així, mai al nivell que s’ha arribat ara de
despropòsit, però pareixia estrany que el partit que havia dit que
estava en contra d’eliminar 10 quan tornava d’aquest 10 en
tornarà ..., tal vegada no tornarà tots els 10, jo ho vull admetre,
no tornarà tots els 10 que s’han retallat, però en tornarà 5c. No,
no, dels 10 que s’havien llevat n’ha llevat 50. És que la
proporció és absolutament aberrant. I fer-ho sense que et
despentinis, és una qüestió ja de posar-hi tota... en fi, la
personalitat en el sentit que no t’afectin per a res ni les crítiques
ni tot el que has dit, al revés, fent bandera que compleixes el
programa quan tots els elements centrals del programa, que era
d’inversió, de despesa, de consens, els estàs destrossant.

Per tant, creim que és molt oportuna, francament, no li
auguro un gran èxit a la seva iniciativa perquè no pareix que
està en aquest moment el Partit Popular, el Govern,  ni de
l’Estat ni de les Illes Balears, per parlar, per enterrar destrals de
guerra i, no sé, intentar cercar fórmules que estirant cap al seu
propi vessant ideològic, això és natural, procuri sempre ser
acompanyat pel conjunt de la societat, no som aquí, no som
aquí, i el 2014 hi haurà esclafits importants en un sentit o en un
altre, jo no tenc cap bola de vidre, però passaran coses a l’Estat
espanyol i en bona mesura, i amb una gran responsabilitat o
d’interès, massa bé, cadascú en farà llavors les valoracions
històriques, vénen d’instruments com la LOMQE. 

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa, i a
partir d’aquí li desitjam molta sort. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyors i senyores diputats. Podem
parlar de molts estudis sobre l’educació a Espanya, no obstant
això, permetin que m’aculli a l’estudi realitzat per la Fundació
BBVA i l’Ivie on s’analitza el sistema educatiu a partir de les
dades de l’informe PISA. 

Diu aquest estudi: "l’espectacular extensió de la formació a
Espanya, aconseguida durant les darreres dècades, no s’ha vist
acompanyada d’una millora suficient de la qualitat, aspecte en
el qual el sistema educatiu espanyol presenta majors
insuficiències. Més quantitat d’educació no serveix de molt si
no va acompanyada d’una qualitat suficient". I això és gràcies
a vostès, al Partit Socialista, a la LOGSE i a la LOE.
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Segon, els resultats educatius tenen conseqüències
importants sobre el desenvolupament, la generació de riquesa i
el mercat laboral. Recordem que totes les comunitats autònomes
estan per sota de la mitjana de l’OCDE en terme de qualitat. Per
tant, el fracàs no és producte de la gestió d’una comunitat
autònoma o una altra sinó que és el model general educatiu
socialista durant més de vint anys el que falla.

Tres, el rendiment educatiu durant l’ensenyament obligatori
modifica significativament les perspectives laborals dels
individus i complet o no aquest procés formatiu té important
conseqüències. No podem oblidar que tenim un 39%
d’abandonament escolar. 

Quatre, una millora de 15 punts a la taxa de graduats en ESO
incrementaria la taxa d’activitats entre 0,3 punts i 2 punts,
reduiria la taxa d’atur entre 2,3 i 3,8 punts i la taxa de
temporalitat entre 1,7 i 2 punts i augmentaria la productivitat
almenys un 4,5%. 

Cinc, d’altra banda no hem d’oblidar que les diferències
entre les comunitats autònomes en l’educació obligatòria
equival a 1,4 anys en comprensió lectora, gràcies a la LOGSE
i a la LOE. Dos anys en competència matemàtica, gràcies a la
LOGSE i a la LOE. I 1,6 en competència científica, gràcies a la
LOGSE i a la LOE, lleis educatives socialistes. 

Hi ha tres factors explicatius, però aquesta, Sra. Rita, no és
la inversió, vostè ens ha volgut fer creure que és la inversió.
Mentida. En aquest informe ens diu clarament que aquesta
diferència entre les diferents comunitats autònomes és per
característiques individuals, per característiques sociofamiliars
i per característiques dels centres formatius. Per tant, li recoman
que s’informi millor quan ataqui o acusi segons quines
comunitats.

No s’oblidin que les ràtios de les classes a Espanya és
inferior a la mitjana de l’OCDE, 21,8 alumnes enfront de 27,2.

Davant tal panorama educatiu, és a dir, abandonament
educatiu primerenc, atur juvenil, població “ni ni”, gràcies a les
seves lleis; pèssims resultats acadèmics, gràcies a les lleis
socialistes, o abandonament d’alumnes excelAlents, gràcies a les
seves excelAlents lleis socialistes; necessitat de formació en
llengües estrangeres, faltes d’avaluacions externes finals,
dispersió de resultats entre comunitats autònomes, inversió en
educació que no es correspon en qualitat educativa -recordin
que som un dels països que més invertim en educació, i els que
tenim pitjors resultats segons informes europeus-, per tot això
comprendran que era necessària una modificació de la llei
actual, denominada LOE. 

La LOMQE no deroga la LOE, tan sols la completa.
Nosaltres, el Partit Popular, no feim com el Partit Socialista, que
arriba al poder i per qüestions ideològiques tira a la paperera el
que ha fet l’altre partit. Nosaltres el que hem fet és, seguint els
compromisos electorals del PP, i basant-se en la cultura de
l’esforç, l’excelAlència educativa i la llibertat d’elecció de les
famílies, hem intentat millorar la LOE. La LOMCE, o la
LOMQE, no és una reforma total del sistema educatiu, i això els
hauria de quedar ben clar, a vostès i a tothom. No diguin
mentides, no és una reforma total del sistema educatiu, sinó que
introdueix les modificacions necessàries per millorar la qualitat

educativa i lluitar contra les debilitats del sistema, que es posen
de manifest en els informes internacionals.

La LOMQE manté l’atenció a la diversitat, manté la
universalitat, manté la inclusivitat, manté l’equitat, manté la
igualtat d’oportunitats que ens donava la LOE, però introdueix
elements moderns. Vostè sap què significa aquesta paraula?
Modernització del sistema educatiu, elements, metodologies que
han posat en pràctica altres països del nostre entorn amb millors
resultats que Espanya.

Quins són els objectius de la LOMQE? Primer, disminuir la
dispersió de requisits i exigències del sistema educatiu en tot el
territori; segon, disminuir la taxa d’abandonament educatiu
primerenc; tercer, augmentar la taxa de titulació secundària;
quart, millorar el nivell de coneixements en àrees prioritàries;
cinc, promoure l’autonomia de centres, nosaltres sí que creim
que és important l’autonomia i l’especialització dels centres; sis,
impulsar i modificar l’FP, incorporar i potenciar el TIC; vuit,
millorar l’aprenentatge de llengües estrangeres, crec que en
aquesta comunitat ja som pioners en aquesta millora de
l’aprenentatge de llengües estrangeres, juntament amb
Andalusia i amb Madrid. 

Com ho volem fer?, com es pretén fer? Primer, amb la
cultura de l’esforç, cosa que vostès tenen molt oblidada; a
vostès el que els agrada és que els alumnes s’ho vagin a passar
bé dins la classe. Dins la classe es va a estudiar, es va a esforçar,
i els alumnes al final t’ho agraeixen. Dos, flexibilitzar les
trajectòries educatives, sempre tenint present que les decisions
són reversibles; la família o els alumnes poden modificar la seva
elecció en qualsevol moment. Oferir una atenció personalitzada,
cosa que vostès han estat incapaços de fer, amb proves de
detecció precoç a segon i tercer de primària, amb plans
específics de millora a sisè de primària, amb agrupació de les
matèries en àmbits de coneixements a primer d’ESO, amb cicles
d’FP bàsica a partir de 15 anys, perquè els alAlots s’avorrien en
el seu PQPI. Vostè sap que a segon de PQPI ho abandonaven,
se n’anaven, estaven avorrits; per tant nosaltres els proposam
una FP bàsica. Cinc, fomentar la cultura de la responsabilitat per
als alumnes amb avaluacions finals, i per als centres amb
autonomia i especialització. 

No és veritat que la LOMQE sigui la llei de les retallades.
S’ha augmentat la partida pressupostària, encara que
m’agradaria recordar-los que la despesa pública a Espanya, com
he dit abans, és de 10.094 dòlars alumne any, un 21% més que
l’OCDE. I els he de recordar que el Reial Decret Llei 14/2012,
de mesures urgents de racionalització de la despesa pública, no
és la reforma educativa, és un reial decret per assegurar la
sostenibilitat del sistema, un sistema que vostès ens havien
deixat fallit, que vostès s’havien carregat, així de clar.

La LOMCE, o la LOMQE, consolida la qualitat de l’escola
pública i concertada. La LOMQE no destruirà ocupació de
professors, al revés, farà falta contractar més professors per
implantar-la. 
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La LOMQE és una llei consensuada. La implantació de la
llei orgànica per a la millora de la qualitat educativa s’ha
elaborat amb el resultat...

(Remor de veus)

...i, per favor, escoltin, perquè és una cosa que vostès no ho han
comprès de cap de les maneres, s’ha elaborat, el projecte de llei
s’ha elaborat amb òrgans colAlegiats, representants
d’associacions de pares d’alumnes, directors, professors de
centres docents, representants sindicals dels professors i dels
estudiants, representants dels centres, professionals de
l’educació, associacions, plataformes, societat, colAlegis
professionals i, en general, amb els ciutadans a través d’una
bústia de suggeriments que ha rebut més de 30.000 aportacions.
Per tant no diguin mentides.

I no només això, sinó que en el Congrés de Diputats al
dictamen de la normativa es varen incloure en fase de ponència
les 42 esmenes presentades pel Grup Popular, així com unes
altres 13 proposades pel Foro d’Astúries...

(Més remor de veus)

...13 proposades pel Foro d’Astúries, per BNG i per UPN, i a
aquestes n’hem de sumar 21 pactades per UPyD y per UPN. Per
tant no diguin que no és una llei consensuada.

Totes les lleis educatives que hem tingut fins a aquest
moment han estat lleis socialistes, fetes sense cap tipus de
consens amb el PP, lleis que han estat reformades pels mateixos
governs socialistes. El socialisme va importar un sistema
educatiu que ja havia fracassat a altres països europeus, i ha
volgut continuar amb el mateix, duent Espanya als nivells més
baixos de qualitat educativa en tots els informes. Veient els
resultats, des del PP creim que és necessari un canvi, un canvi
que reculli els aspectes positius de la LOE, introdueixi les
modificacions necessàries per millorar la qualitat educativa i
lluitar contra les debilitats del sistema, i tal com hem repetit els
diferents portaveus del Partit Popular, senyors del Grup
Socialista, totes les seves lleis educatives han sobreviscut
perquè nosaltres, a diferència de vostès, creim en les majories
parlamentàries, i els vam donar una oportunitat.

Ara els ciutadans han dipositat la seva confiança en el Partit
Popular perquè impulsi i sigui garant d’una necessària millora
de la qualitat del sistema educatiu, i vostès volen suplantar la
decisió de la majoria dels ciutadans amb un debat terriblement
ideolo..., ja m’entenen. Interessat.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Vaig acabant. ...utilitzant mentides, veritats a mitges,
impropi de la importància de la naturalesa de la matèria objecte
d’aquest debat.

Mentre la resta del món avança cap a la millora dels seus
sistemes educatius vostès volen seguir reafirmant-se en els seus
propis errors. A vostès no els interessa per a res l’educació,
simplement i planerament han volgut convertir la LOMQE en
terreny de confrontació. Com s’atreveixen a dir que el model
actual permet millorar si estam pitjor que fa deu anys? 

En aquesta proposició no de llei es parla de diàleg, de
consens, però si ni tan sols no va ser capaç el seu ministre, el Sr.
Gabilondo, no va ser capaç de crear consens i diàleg dins el seu
partit!

I ja per finalitzar...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi ja, que ha esgotat el seu temps, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí. I ja per finalitzar, vostès el que volen és deslegitimar les
majories. Simplement els demanam que igual que el PP va
respectar la seva majoria parlamentària i va aplicar les seves
fracassades lleis orgàniques d’educació, acceptin aquesta llei,
perquè, senyors i senyores diputats, l’única cosa que no
necessita aquest país és el seu caduc sistema o model educatiu.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Rita, vol fer ús de la
paraula? Té vostè la paraula per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull agrair el vot
favorable del Grup MÉS, i coincidim també amb el Sr. Alorda
que aquesta llei s’està fent, com altres normatives, també, sense
aturar-se ni a fer una anàlisi rigorosa, ni una diagnosi, ni res,
només aplicant directament un model..., o més que aplicant jo
diria fins i tot imposant un model ideològic i conservador.

El Partit Popular diu quatre eslògans que puguin justificar
les seves accions i no es preocupa de res més, i si s’han de dir
mentides es diuen. Diuen que la LOGSE, que es va haver de
posar a fer escoles i a crear places de mestres, perquè no n’hi
havia, no n’hi havia en el seu moment, és un fracàs; diuen
també que la LOE és un fracàs, quan tots els seus esforços han
anat dirigits a estendre l’educació d’aquest país a tothom, a
universalitzar l’educació i a combatre el fracàs escolar i
l’abandonament prematur, i gràcies a açò s’ha rebaixat, des que
es va aprovar, s’ha rebaixat en sis punts tant l’índex d’una cosa,
del fracàs, com també de l’abandonament en el nostre país.
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I els dóna la culpa perquè ja els va bé..., perdó, perquè van
bé el fracàs i l’abandonament a una política que ha tingut entre
els seus objectius mantenir els joves a les aules. Dóna la culpa
a les lleis educatives per no mirar, per no estudiar i per quedar-
se sense arguments de què és el que ha passat en aquest país en
aquests 30 anys. Quan els interessa el fracàs és per les lleis
educatives; quan els interessa, com és el cas de les Illes Balears,
és per la immersió lingüística. Per favor, jo els demanaria que
fossin un poc més seriosos, perquè el seus arguments no se
sostenen aumon. 

Fins i tot estan tergiversant informes internacionals, sense
anar més enfora, aquest de la inversió en educació. Però si els
països del nostre entorn estan invertint un 5% del PIB i
nosaltres estem en el 3%!; per favor!, no digui mentides perquè
no és cert. Ni tampoc és cert que aquestes comunitats que estan
ja a nivell d’altres països europeus, comunitats nostres, amb les
mateixes lleis que nosaltres, tenen més inversió en educació que
la que tenen altres comunitats autònomes; també és cert que les
seves demografies no han sofert la pressió que han sofert també
altres en aquest país. Però vostès no parlen de causes
demogràfiques, no parlen de causes econòmiques, no parlen de
causes socials..., açò no els interessa, no els interessa saber com
és que en el País Basc o Navarra, amb les mateixes lleis, com he
dit, amb els diferents sistemes lingüístics també que tenen, però
que adapten a la seva realitat, tenen un índex tan petit de fracàs.
Per què no estudien açò? Però no, s’estimen més donar llocs fets
i frases fetes, etc.

Nosaltres rebutjam aquest projecte de llei perquè s’ha
elaborat sense consens, i s’ha elaborat sense consens digui vostè
el que digui, perquè s’ha menyspreat la comunitat educativa,
perquè imposa una contrareforma que és segregativa i
intervencionista, i que serà inútil per resoldre els problemes
reals de l’educació. Perquè la seva memòria econòmica no és
creïble, simplement, ni suficient, i ho fia tot a un finançament
europeu que ja veurem; que va en contra de la igualtat
d’oportunitats quan introdueix una segregació prematura;
perquè permet la publicació de rànquings; perquè promou un
sistema de revàlides que limitarà la formació integral de
l’alumnat i pot provocar més abandonament prematur; perquè
és impossible d’oferir l’atenció personalitzada que vostè
reclamava, o que vostè deia que proporcionarà, quan tenim 30
alumnes per classe, actualment; perquè devalua també el
sistema d’FP; perquè nega la diversitats lingüística de les
comunitats autònomes amb llengua pròpia; perquè imposa la
recentralització educativa i atorga al Govern de l’Estat el
control total de certes àrees estructurals i major capacitat per
determinar el currículum i les noves revàlides. 

Perquè limita la participació de la comunitat educativa; no
és cert que doni més autonomia als centres, la limita, aquesta
autonomia, perquè limita les competències dels consells
escolars dels centres i les buida completament. I perquè...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, gràcies. ...i perquè instalAla un model elitista,
economicista i impropi d’un estat aconfessional. 

La LOE, quan parlen de consens li he de dir que la LOE, la
passada LOE, va tenir només un vot en contra, el del Partit
Popular, i la LOMQE només ha tingut un vot a favor, que és el
del Partit Popular.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei 4434/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 7322/13, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjar a l'escola.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7322/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjar a
l’escola.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Sr. Antoni Alorda i
Vilarrubias, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em permetran que encara pensi
que, tot i el nivell de crispació que s’ha introduït (...) de política
i en el que s’hagi convertit el debat polític els darrers temps, hi
hagi matèries que siguem capaços d’excloure d’aquesta situació
i siguem capaços d’arribar a alguna mena d’acord.

Si hi ha una imatge d’una realitat que segur que ha de
colpejar tots els membres d’aquesta comissió, és l’existència a
les Illes Balears de menors amb dificultats per tenir les
menjades adequades durant els dies. És una dada que coneixem,
que colpeja i que té un nivell de reacció per ventura..., que segur
que no és proporcional a la que requereix.

Deia l’Oficina del Menor, i nosaltres pensam que són dades
molt conservadores, que com a mínim hi ha més de 700 nins -
això l’informe que havia fet la defensora del Poble- que tenen
problemes de nutrició, d’arribar a menjar diàriament a les Illes
Balears. Bé, és una dada, ja dic, conservadora, perquè les dades
del llindar de pobresa estam parlant de 45.000 nins per sota del
llindar de pobresa a les Illes Balears, són xifres realment
espectaculars, com ho és, clar, l’ítem general; avui mateix
sortien les dades globals de les Illes Balears d’un 18% de la
població per sota del llindar de la pobresa. Aquests 45.000 era
l’informe que havia fet UNICEF, que evidentment fa exploració
sobre les dades estadístiques existents.
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Tots sabem que hi ha aquest 11% que ens demostra l’EPA
de famílies que no tenen ningú treballant; que l’11% de la gent
que està a l’atur és de llarga durada i que per tant fa molta
estona i és una situació estructural que viu, i que per tant hi ha
unes situacions realment de necessitat contínues. Hem vist ara
aquest cas mateix d’haver de deixar els nins per un
desnonament a un centre de menors... En fi, és un degoteig
continu però que més enllà del que surt, l’iceberg del qual ens
temem, és que hi ha una situació de fons realment dramàtica.

Bé, aquesta necessitat es palAliava, hi ha un element
socialitzador, que a més té un gran avantatge no estigmatitzador,
que és natural, que és molt viscut sense percepció de cap ordre
per part de la societat, que es dóna als menjadors escolars. És a
dir, el fet que un nin pugui quedar a un menjador i pagui o no
pagui, o estigui becat o estigui becat directament i íntegrament
pels serveis socials, doncs no ho coneixen els altres i és una
fórmula que realment servia de matalàs. 

Bé, idò, precisament en el moment en què més necessitam
aquesta mena de matalassos socials, amb motiu de la crisi, que
nosaltres pensam que la crisi precisament ha d’esperonar
l’administració per resoldre els problemes més urgents, doncs
es retira de determinades xarxes a les quals estava cobrint; una
d’elles és l’escola. Ens trobam situacions que s’han anat
denunciant i en les quals no em recrearé, i ho hem viscut i ho
hem tractat ja en moltes ocasions en aquesta comissió amb el
tema de les beques escolars, que s’estan convertint en una presa
de pèl, perquè realment convocar les beques d’un curs que ja ha
acabat, on aquella persona que té dificultats ha hagut de
bestreure, confiar que vendran els doblers sense saber ni tan sols
si hi haurà convocatòria, quan moltes escoles que feien la
bestreta l’han deixada de fer, també, perquè han quedat sense
reserves perquè els han escurat amb altres tipus de
consideracions, doncs si hi havia un matalàs social associat a
l’escola per part municipal, una altra de les amenaces de la llei
local, i tenim que també desapareix aquesta aportació per part
de la Conselleria d’Educació, doncs la veritat és que tots els
mecanismes de què ens havíem anat dotant fan aigua. 

Que després surti o no una convocatòria a toro passat, ja per
a una gent que per ventura té un nivell de necessitat però de
segon nivell, que pot estar esperant i guardant rebuts i justificant
assistències una vegada ha passat un any, doncs no ens conforta.
Algú podrà dir “sí, que surten, sí que hem complit”, bé, tot això
està molt bé, serà un titular, per ventura salven una crítica social
davant segons quins escenaris, no dic..., valorin-ho com trobin.
A qui no resol és a la persona que té avui un problema i això,
més enllà de la manera comunicativa i dialèctica que puguem
tenir com a partits i com a ofertes socials a la societat, que hi ha
un joc, n’hi ha un altre que és una responsabilitat i que la
responsabilitat (...), i això no ho soluciona.

A posta feim una proposta molt oberta amb la intenció de no
fermar quina és estrictament la proposta que hagi de fer el
Govern per resoldre aquesta situació, tant pot venir d’una àrea
educativa com d’un àrea social, de tasques interadministratives
o governamentals estrictament, però feim dues propostes
senzilles que trobam necessàries davant la magnitud que ha
tengut aquesta problemàtica.

El primer punt, “el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern a establir un pla per garantir que tots els escolars amb
dificultats econòmiques puguin berenar i dinar a les escoles”, de
la manera més discreta, de la manera més senzilla, però s’ha
d’arbitrar a través de tots els actors que en aquest sentit s’hi
hagin d’involucrar perquè això es pugui dur a terme d’una
manera eficaç, d’una manera eficaç evidentment. Sorprèn a
vegades que un partit amb tanta bandera antiburocràtica vagi
posant burocràcies i filtres a la despesa social mentre en lleva
determinades en el vessant econòmic, podem compartir
l’econòmica, però la social no es pot convertir en un viacrucis.

El segon és el tema dels menjadors, creim que les
subvencions del menjador, comprenem la dificultat,
evidentment, facin tots els discursos d’herència que trobin
necessaris, donin la culpa a qui l’hagin de donar, però hem
d’afrontar aquest tema avui, avui. El curs 2013-2014 s’ha de
convocar el 2013-2014 i s’ha de convocar enguany -s’ha de
convocar enguany-, la gent ha de veure que s’està convocant, ha
de saber les regles del joc i ha de poder prendre una decisió
familiar des de la seguretat, no li tornin dir que per ventura quan
acabi el 2013-2014, per ventura pel setembre treurem les beques
d’enguany. Això és una autèntica salvatjada en el moment en
què vivim. Per tant, enguany ha de sortir la convocatòria 2013-
2014 i s’ha de resoldre el més prest possible i tothom ha de
saber quines són les regles del joc per poder-s’hi acollir.

Pensam que són dues normes senzilles, no hem demanat els
1.400 euros per nadó que ha provocat el Sr. Monago que sembla
que aquí els doblers van per redols, sinó que demanam una cosa
de pura..., diguem-ne emergència i de la xarxa mínima -pensam-
social que ha de justificar l’existència d’un estat, d’una
administració.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Alorda. Passam al torn de fixació de
posicions, pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Sra. Conxa Obrador i Guzmán, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
primer de tot vull dir que donarem suport a aquesta iniciativa
que tracta d’una problemàtica que ha fet botar totes les alarmes
des de ja fa molt de temps i que està en consonància amb la
resposta que han de donar les institucions per solucionar o
intentar minimitzar el problema de la mancança alimentària que
pateixen avui dia molts d’infants a les nostres illes.
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També vull dir que aquesta iniciativa podria quedar
emmarcada molt bé dins aquest dia perquè avui se celebra
precisament el Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa
i és precisament cap als infants que viuen dins aquesta
circumstància de pobresa on va dirigida o jo entenc que hauria
d’anar dirigida aquesta iniciativa, quant a assegurar les
dotacions pressupostàries suficients perquè tots els alumnes hi
poguessin accedir i que es paguin enguany les ajudes de
menjador i no deixar les famílies sense l’assegurança o la
certesa que en podran gaudir.

Sr. Alorda, permeti’m, però, que li digui que els requisits
que regulen aquestes ajudes, la normativa que regula aquesta
ajuda ha de sofrir també una reforma perquè garanteixin
precisament que els nins que més necessiten el suport del
menjador i de les institucions hi puguin accedir-hi perquè avui
dia els requisits expulsen directament les famílies que més ho
necessiten. Vivim en una comunitat on el preu del menú escolar
és un dels més elevats d’Espanya, està calculat entorn als 4,5
euros, quina familia pot assumir una despesa anual de 700 euros
per fill per pagar el menjador de tot el curs escolar?, molt
poques de les que viuen en aquesta situació de mancança
econòmica o de situació problemàtica, que estan sense feina,
que no tenen ajudes, molt poques poden accedir a aquestes
ajudes. 

Per tant, hauríem de pensar a reformar seriosament les
directrius, els requisits d’accés a aquestes ajudes. Precisament
vendrà una proposició del nostre grup en aquest sentit i ja la
podrem debatre, però les alarmes socials que s’han generat
aquests darrers temps han estat un motiu que quan les ha
denunciat aquest grup, se’ns ha acusat de fer dramatisme, de fer
tragèdies, que això no es correspon amb la realitat. A mi
m’agradaria posar damunt la taula tots els informes que surten
en relació amb aquest tema i fer menció únicament a dos o tres
molt significatius.

L’informe del comissari pels drets humans del Consell
d’Europa, que es va publicar fa un parell de dies, diu que és
conscient del creixement de la taxa de pobresa infantil en el
nostre país, que ha arribat al 30% l’any 2011 i que representa un
increment del 10% respecte de l’any anterior i que els infants
són els que han estat desproporcionalment afectats per les
retallades als pressuposts socials de salut i d’educació i diu que
està particularment preocupat per les conseqüències al dràstic
descens de les ajudes per a menjars escolars que s’han retallat
entre un 30 i un 50%. Això, ho hem pogut comprovar a la nostra
comunitat en què el pressupost d’ajudes escolars ha estat retallat
en un 42 % en una situació precisament d’empobriment de les
classes mitjanes que són les que necessiten d’aquests
mecanismes de protecció.

A mi em preocupa molt sentir la consellera de Benestar
Social en la compareixença de la setmana passada dir i donar les
gràcies a les associacions de veïnats de les barriades que estan
muntant menjadors socials perquè, segons el que va dir la
consellera, els menjadors socials estan ocupant un espai, un
forat que les institucions ara no poden cobrir i si es queda
conformada amb això, o sigui, accepta que siguin les entitats
associatives les que donin de menjar als nins a les seves
barriades estigmatitzant aquests nins a les barriades com a nins
pobres. El paper que han de jugar les escoles, evidentment és
l’educatiu i el formatiu, però el servei de menjador normalitza,

integra i cohesiona socialment aquests nins. Per tant, les ajudes
de menjador s’han de donar des de les escoles. Estam totalment
en contra que es donin des del social, han de venir dels centres
educatius. Per tant, ens preocupa moltíssim que des del mateix
govern es pensi i s’impulsi aquest tipus d’accions perquè va tot
en consonància amb el canvi de model segons el qual a partir
d’ara la caritat individual serà la que substituirà la xarxa de
protecció de l’Administració.

Prova d’això és que assistim a la programació d’espais a la
televisió espanyola que posen els pèls de punta, aquest espai que
s’emet cada dia Entre todos on surt una família que demana una
ajuda per comprar una cadira de rodes a la nina, que no tenen
doblers, la nina que surt també plorant amb la família, això és
indigne i és immoral -és indigne i és immoral-, i aquest és el
mecanisme del Partit Popular, que potencia el Partit Popular per
cobrir un forat que hi ha dins una xarxa que hauria d’assumir
l’Administració. No pot ser que aquesta cadira de rodes sigui
comprada per un senyor d’Astúries que telefona i digui “jo
compraré la cadira de rodes a aquesta nina”, és que és indigne,
és patètic.

I aquest és el model del Partit Popular quant a donar atenció
a les demandes socials per pobresa, per situació de pobresa i en
els menjadors escolars em tem molt que aquesta rebaixa dels
pressuposts signifiqui el mateix, cadascú que campi com pugui
i els menjadors, els retallam sense cap tipus de problemes. Per
tant, pensam que és necessari que hi hagi xarxa des de les
escoles per donar servei i donar de menjar a aquests nins, que no
parlam de desnutrició, parlam de mala alimentació perquè el
Partit Popular ens calla la boca dient “és que no hi ha nins
desnodrits”. 

El qüestionari que va enviar als centres educatius i que va
servir a l’Oficina de defensa dels menors per fer l’enquesta, el
qüestionari que varen rebre les escoles deia, demanava
concretament indicadors de desnutrició, quina va ser la resposta
dels centres?, idò 200 varen respondre i vàrem arribar als 700
nins que han necessitat ajudes, però no parlam de desnutrició,
parlam de mala alimentació, de nins que no poden menjar ni
carn, ni peix, ni fruita ni verdura fresques perquè van a agafen
la bossa al Banc d’Aliments amb macarrons i salsa de tomàtiga,
això és el que mengen els nins i sopen cereals amb llet i a les
escoles almanco tendrien un menjar amb garanties assegurat.

Per tant, totalment d’acord amb aquesta iniciativa, tendrà el
nostre suport. Vull dir que continuarem duent aquest tema a la
Comissió de Benestar Social perquè entenem que és necessari
que aquest govern doni una resposta a un drama humà, que
l’està pagant una de les parts més vulnerables de la societat, que
són els nins.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Obrador. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas, per un temps
màxim de deu minuts.
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LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Sincerament, Sr. Alorda, Sra. Obrador, és que
no sé ni quina paraula he d’emprar, però... em crida molt
l’atenció quan vénen aquí a parlar-nos de malnutrició infantil,
que hi ha a les nostres illes i li diré per què. 

Cal recordar que aquesta polèmica de malnutrició infantil va
sorgir a partir d’una denúncia per part del Partit Socialista a
Palma, això sí, davant els mitjans de comunicació cercant
titulars, però sense haver-se molestat a informar-se ni a
denunciar-ho a les institucions competents, per cert, sense que
cap família hagués posat cap denúncia al mateix ajuntament de
Palma. Si algun partit polític o alguna persona és conscient que
existeixen casos de malnutrició infantil el que ha de fer és
denunciar-ho davant les institucions competents amb les dades
concretes i amb noms i llinatges. Això és el que s’ha de fer si
realment es vol ajudar aquests infants.

Així i tot, l’oficina dels menors del Govern es va posar a fer
feina per tal d’esbrinar i saber si realment a les nostres illes
teníem aquest problema o si disposàvem d’alguna denúncia
ferma; es va posar en contacte amb els serveis socials dels
distints ajuntaments, amb l’Ibsalut, amb els centres educatius
per si havien detectat algun cas de desnutrició infantil per
causes econòmiques o per falta de recursos que impedissin
accedir a aliments. Aquest informe va reflectir que no hi havia
cap cas de desnutrició. El Ple de l’Ajuntament de Palma en
sessió ordinària de 27 de juny de 2013 va aprovar per
unanimitat una proposició en els següents termes:
“L’Ajuntament de Palma seguirà treballant en coordinació amb
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i els centres
educatius de Palma perquè no hi hagi casos de nins amb
problemes de desnutrició o malnutrició infantil a la nostra ciutat
i ajudarà les famílies amb escassos recursos perquè els seus fills
tenguin una alimentació bàsica equilibrada. L’Ajuntament de
Palma garantirà en coordinació amb la Conselleria d’Educació
les tres menjades bàsiques dels infants a la nostra ciutat, les
famílies dels quals no disposin dels recursos econòmics
necessaris. L’equip de govern es compromet així mateix a
informar dels avanços que es vagin realitzant”.

Amb tot això no vull dir que en aquestes illes no ens trobem
en una situació econòmica complicada i que bastants famílies no
estiguin passant per una delicada situació econòmica. Les àrees
de serveis socials dels distints ajuntaments, el Govern i moltes
altres associacions sense ànim de lucre estan donant ajudes a
aquestes famílies. 

Després de la compareixença de la consellera la setmana
passada va quedar clar que els serveis socials d’aquesta
comunitat funcionen perfectament i que hi ha tota una xarxa per
ajudar els més necessitats. Malgrat tot això, vull deixar
constància que el Govern de les Illes Balears és ben conscient
de la necessitat de les beques de menjador, però també hem de
recordar que les primeres retallades en ajudes de menjador i
transport escolar les va fer el pacte, va disminuir un 30% entre
el 2007 i el 2011. 

La convocatòria del curs 2010-2011 la varen deixar pendent
i ha estat aquest govern del Partit Popular el que ha hagut de fer
grans esforços econòmics per poder fer efectiu tot el deute
heretat als centres públics, més de 3 milions per al funcionament
dels centres públics, més de 2,5 milions per al funcionament del
centres concertats, més de 2 milions en ajudes de menjador i
transport escolar i més de 300 milions en l’IBISEC, només com
a exemple.

El mes de juny d’enguany la Conselleria d’Educació va
concloure el pagament de les ajudes de menjador pendents dels
cursos 2010-2011 i 2011-2012, un total d’1.247.000 euros.

 Què creu, Sr. Alorda?, que als anys 2008 i 2009 quan ja
començàvem amb la crisi no n’hi havia, de famílies amb
dificultats?, que no n’hi havia, de nins que no podien quedar als
menjadors o que també els costava dur el berenar, eh? Ja sigui
pel preu d’aquests menjadors o perquè algun membre de la
família ja es troba en atur crec que la gent ha hagut de
disminuir, així i tot al BOIB 122, de 3 de setembre de 2013, es
va publicar la convocatòria d’ajudes individualitzades de
menjador escolar corresponent al curs 2012-2013. Aquesta
convocatòria que actualment es tramita es fa en càrrec a una
partida pressupostària del pressuposts generals de la comunitat
de 2013 que, per cert, no crec que les convocatòries siguin cap
presa de pèl, Sr. Alorda, el que sí són és realistes, es treuen
convocatòries quan es poden pagar, cosa que vostès no feien.

Per acabar, la intenció de la conselleria i d’aquest govern, ja
des del primer dia, ha estat posar-se al dia de tots els deutes
pendents i han fet importants esforços per equiparar els comptes
d’aquesta comunitat, controlar el dèficit, només gastar el que
s’ingressa i pagar tot el que es deu, s’ha demanat un esforç
important a tots els ciutadans, però les darreres dades i
l’evolució econòmica indiquen que anam per bon camí. Així i
tot, hem de continuar fent feina per normalitzar el més prest
possible totes les ajudes i beques que tramitam. Només un
exemple, Sr. Alorda, perquè vegi les intencions d’aquest
govern, a la comissió anterior tots els grups polítics hem aprovat
per unanimitat instar el Govern de les Illes Balears a garantir
que cap nin o nina de la nostra comunitat quedi sense poder
menjar per manca de recursos. Per això aquest govern farà tots
els esforços necessaris i més.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Serra. Sr. Alorda, vol fer ús de la paraula per
contradiccions?, té vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. La veritat és que no m’ha quedat
clar el sentit del vot, tota la fullaraca sobre l’herència i tot..., en
fi, tot l’embolcall de debat entre polítics, que diu la gent, l’he
entès i el don per fet, però m’agradaria que fóssim capaços de,
després d’haver acabat tota aquesta part, recordar que parlam de
nins, que parlam de nins i que parlam d’un problema social de
primeríssim ordre. 
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S’ha posat l’exemple de l’Ajuntament de Palma, que després
de tot el que s’ha volgut i s’hagi volgut afegir o no a aquella
polèmica, es va acabar amb el manifest que s’ha llegit, es va
acabar amb això, no es va negar la realitat, no es va acabar dient
“no, és que vostès eren molt dolents...”, no, és va aprovar el
compromís ferm i tothom el va saludar. Els convid que arribin
aquí.

El que no arrib a aclarir, però això... em costa avui entrar en
aquest debat, només don dues pinzellades perquè no sembli que
no contest, gastàrem 860 milions d’euros en educació l’any
2010, no hem arribat a aclarir si la posició del PP és que eren
massa o eren massa pocs, perquè tant..., aixuixí és que va ser un
disbarat perquè amb 725, que és el que tenim als pressuposts de
2013, basta i sobra, o que realment era excessiu, era aberrant,
era no sé quantes coses, o a l’inrevés, era insuficient perquè
s’havien de fer manifestacions per criticar que s’havia retallat
i s’ha de recordar que les retallades es produïren..., jo ho he dit
mil vegades, però ho diré la mil una, les primeres retallades es
produïren en els pressuposts del 2010 i es varen produir a
l’anterior legislatura per una situació que algú negava, ara diu
que érem nosaltres, quan nosaltres donàvem la cara d’una
situació que era absolutament delicada. I dèiem que era
impossible mantenir-ho mal a ple i ho diguérem a tribuna,
rebent totes els crítiques del Partit Popular dient que no es podia
retallar de cap, de cap, de cap de les maneres en educació!

I què hem vist? De 860 a 725!...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Pregaria un poc de silenci, per favor!

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

M’estranya, Sra. Serra, que sigui vostè la que em posi
l’exemple socialment, com a joc polític dialèctic, ja li ho dic, li
don per descomptat, però que em posi l’exemple de treure unes
beques de menjador del curs 2012-2013 el setembre de 2013,
com un exemple que vostès compleixen..., miri, digui que fan
el que poden, però això no pot ser. No pot ser que la gent que no
ho pot bestreure, i estic d’acord amb la Sra. Obrador, i li don
suport, que s’ha de canviar la mecànica, però és que la gent no
sap ni si pagaran les beques, ni si sortirà o no sortirà, ho ha de
bestreure, ho ha de guardar, hi ha d’anar més d’un 85% perquè
si no perd la beca. Tot això realment no ho posi com exemple,
digui que no ha arribat enguany, però hem de fer un esforç.
Qualque moment s’haurà de regularitzar, qualque moment, per
cert, es pagaven, es pagaven. Vostès varen arribar en el darrer
curs, però mai, mai, mai a l’anterior legislatura es va tenir el
nivell de descontrol de tresoreria, si em diu que el varen patir
perquè nosaltres l’arrossegàvem ..., el nivell de tresoreria que
s’ha produït, s’ha produït amb el Partit Popular, i n’han trobat
per al Palau de Congressos. I jo li dic, que vostè em digui que
no pot fer el Palau de Congressos o corredors verds perquè ha
de fer les beques de menjador, m’hi trobarà, m’hi trobarà. Hem
de fer coses difícils? M’hi trobarà. Ara si em diu que les beques
de menjador, si tot va bé, les treurem en acabar el curs i molta
gent ja se’n penedirà, vostè ho sap. Arreglem quatre coses
urgents, necessàries i vostès posin-se la medalla i diguin que la
culpa és dels altres, jo crec que a la gent tot això els cansa, li

som franc, crec que el mèrit d’un govern és fer-ho i apuntar-
s’ho sense haver de carregar damunt els altres. Però vostès
creuen que no, que allò que els dóna rèdits és carregar damunt
els altres, facin-ho, però treguin aquest tema. Aquest tema l’hem
de resoldre, l’han d’afrontar. 

I per favor, no el minimitzin, quan li acaben de dir que té el
18% de la gent avui en portada..., posi les dades més
conservadores, el 18% de la població de les Illes Balears per
davall dels índex de pobresa, UNICEF diu 45.000 nins, no se li
posa la pell de gallina? 45.000 nins! Vostès, l’Oficina del
Menor diu al Defensor del Poble que n’hi ha més de 700 amb
problemes de nutrició, com ja s’ha apuntat, ja el més greu que
hi podria haver. Jo què els deman? Els deman un pla, un poc
allò que vostè ha llegit, no li deman tampoc cap fantasia. Li
deman que per unanimitat del Parlament aprovem que hi haurà
aquesta garantia a tothom que pugui fer-ho. I jo deman aquest
plus a les escoles, perquè les escoles malgrat vengui de recursos
socials o vengui de recursos educatius el tema està que pareixi
normalitzat i no estigmatitzat, que no sigui en cues a menjadors
socials, que sigui mentre pugui ser des de la normalitat
institucional i, efectivament, no des de la beneficència. Això és
molt important...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta. Els serveis socials institucionalitzats
no són beneficència, són drets socials, però encara ho pareixen,
una cua. L’escola no, jo li dic, vehiculi-ho a través de l’escola,
com ho fa l’Ajuntament de Palma, una part també ho fa a través
de les escoles i només a través dels menjadors.

I l’altre tema, treguin la convocatòria enguany, treguin-la
d’on sigui, però treguin la convocatòria dins aquest curs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
7322/13.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la proposició no de llei.
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3) Proposició no de llei RGE núm. 8381/13, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de
l'oferta on line de formació d'anglès.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
8381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a ampliació de
l’oferta on line de formació d’anglès. Per defensar-la té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i Garcias per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Senyores i senyors diputats. Tal com
deim a l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei, la
implantació del Decret de Tractament Integral de Llengües ha
suposat una passa d’avanç cap el plurilingüisme. Després del
Decret de trilingüisme, derogat posteriorment pel pacte de
progrés, després de les seccions europees, necessitàvem avançar
cap el plurilingüisme i aquest decret ens ha permès i ens
permetrà aquest avanç.

D’acord amb un estudi de 2009 de l’OCDE, la competència
lingüística dels professors és un dels factors més importants que
influencien en l’aprenentatge dels alumnes. Sabem que la
implantació del Decret de Tractament de Llengües suposa un
esforç addicional per als docents i des del Grup Parlamentari
Popular volem reconèixer i agrair aquest esforç, esforç que
també ha de ser reconegut i reforçat des de l’administració.
Aquest reforç suposa, entre altres coses, oferir formació en
cursos d’anglès específics, dirigits a professors de matèries no
lingüístiques de centres públics i privats concertats i adequar-la
a les necessitats d’aquests docents.

Des del Grup Parlamentari Popular som conscients que en
moltes ocasions, després d’una jornada laboral, és difícil
desplaçar-se físicament a un CEP o a una escola oficial
d’idiomes, per completar la formació del professorat. Per això
creim en la formació on line, perquè és una formació flexible,
a la qual cada alumne pot manejar el seu propi temps, perquè és
una formació que pot ser realitzada des de qualsevol lloc,
perquè és una formació que dóna un grau d’independència i que
permet compatibilitzar-la amb la vida laboral i familiar. La
formació on line és una altra manera que el professorat entri en
contacte amb les TIC, les tecnologies de la informació i de la
comunicació, i que posteriorment podrà fins i tot utilitzar-les a
la seva aula com a mètode d’aprenentatge dels seus alumnes.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular insta el
Govern de les Illes Balears a l’ampliació de l’oferta on line de
la formació d’anglès per al professorat.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Aguiló. Passam al torn de fixació de
posició. 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. En veritat que si els docents s’haguessin
de desplaçar a les escoles oficials d’idiomes, allò que es
trobarien seria que no hi ha ni una vacant per estudiar, vull dir
cap plaça a la qual poguessin tenir accés. No crec que sigui
perquè la seva jornada laboral els ha deixat en un estat catatònic
que no poden ni arribar a una EOI. Aquesta seria la primera
cosa que crec que convendria deixar clara.

Després, quant aquesta proposició no de llei, la veritat és
que vista la proposició no de llei, allò que hem de comentar és
l’exposició de motius realment. I dins aquesta exposició de
motius, sí que m’agradaria esmentar dos problemes, dues
qüestions bàsiques que crec que fallen en aquesta exposició de
motius. El primer problema és que el TIL no suposa un avanç
en el plurilingüisme a les Illes Balears, vull deixar-ho clar una
vegada més. El TIL tal com i com ha manifestat, per exemple,
des d’aquell que és l’òrgan consultar del Govern de les Illes
Balears, és a dir, la Universitat de les Illes Balears, només serà
una fàbrica de fracàs escolar, però no contribuirà, tal i com
vostès s’han entestat a dir-nos per activa i per passiva, no
contribuirà per a res al plurilingüisme d’aquestes illes.

I deixi’m que esmenti, he estat intentant buscar quins
referents literaris em podien apropar als diputats del Partit
Popular i n’he trobat un d’Unamuno, tal vegada el coneixen,
que deia en una conversa amb Josep Pla, comentava Unamuno,
que l’únic català que coneixia que parlava bé el castellà era
Pompeu Fabra. Per què deia això?, perquè tenia una base tan
sòlida de la seva pròpia llengua, que li permetia accedir a les
altres llengües. També deia Unamuno, que Fabra era l’espanyol
que coneixia que sabia més anglès i més francès i per què? Pel
mateix, per la base lingüística que tenia.

Joan Coromines, un gran políglota, dominava 23 llengües,
l’autor del Diccionari Etimològic de la llengua catalana i
també del Diccionari Etimològic de la llengua castellana. Per
què aquesta gent amb aquesta grans coneixements? Perquè
tenien un coneixement -i ho repetesc- molt sòlid de la seva
pròpia llengua. I en aquest coneixement sòlid de la seva pròpia
llengua, hi assentaven el coneixement d’altres llengües. Per tant,
primera premissa de la seva exposició que és falsa.

Segona, aquesta referència contínua, perquè ara sembla que
els agrada posar la frase d’Europa, i venga Europa amunt i
Europa avall. Repetim i ja ho vàrem dir l’altra setmana, clar que
Europa opta per al plurilingüisme, només faltaria amb la
comunió d’estats i llengües que no optàs pel plurilingüisme,
això ja seria impossible. Però d’informes n’hi ha molts i els
informes es complementen i són conseqüència uns dels altres.
No es poden extreure així com si fos una frase de per aquí i un
paràgraf de per allà. L’informe que fa el seguiment de la Carta
Europea de les llengües regionals o minoritàries a Espanya,
l’últim de 2008, i supòs que el coneix perquè l’hem esmentat
altres vegades, allà es diu que la millor manera perquè
s’aprengui una llengua minoritària, i totes s’han de conservar
segons la Unió Europea, totes, s’ha de mantenir a través del
sistema d’immersió lingüística. Ho diu la Comunitat Europea i



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 49 / 17 d'octubre del 2013 749

 

ho recomana. D’aquí les grans lloances que fa a la immersió
lingüística de Catalunya. En canvi, fa una crítica ben contundent
del procés que s’està seguint al País Valencià. També critica
molt durament el Govern d’Aragó per l’arraconament que està
fent del català i de l’aragonès. També critica altres llengües
minoritàries i com se’ls estan aplicant aquests criteris tan lluny
del plurilingüisme. S’esmenta el tractament que està patint
l’astur-lleonès d’Astúries. Es critica l’actuació que s’està duent
damunt el mirandès per part de Castella-Lleó, el portuguès
d’Olivenza dins Extremadura, l’àrab i l’amazic de Ceuta i
Melilla. 

La Unió Europea ho deixa molt clarament, el plurilingüisme
no és només de les llengües que interessen, el plurilingüisme és
de tots. Per què Europa està pel plurilingüisme? I hi està
seriosament, no amb aquest paperot del TIL del Partit Popular
aquí a les Illes Balears? Perquè no es pot construir cap mena de
plurilingüisme viable ni moralment acceptable, si s’arraconen
les llengües minoritzades. Tot va en un mateix pack. S’ha
d’aconseguir, segons Europa, que les llengües minoritzades
deixin de ser-ho. I què passa aquí? Aquí hi ha la trampa, per dir-
ho així en llenguatge suau, del TIL i del Partit Popular, que el
TIL opera exactament en la direcció contrària, augmenta la
presència del castellà, redueix la presència del català i no hi ha
cap organisme de la Unió Europea que digui exactament que
s’ha de fer això. És tot el contrari. 

Per tant, què vol que li digui? Si s’incorporàs l’anglès en el
sistema amb almanco unes mesures que poguessin dir de
discriminació positiva cap a la llengua minoritària, que a més
dóna la casualitat que és la pròpia i que també és oficial
d’aquesta comunitat, si hi hagués aquelles mesures de
discriminació positiva, hi hagués aquells percentatges que
reconeguessin aquesta situació, miri, podríem començar a
parlar-ne d’aquest TIL, podríem començar a parlar de com
enfocar-ho i com plantejar-ho. Però, senyors del PP, vostès no
creuen en absolut en la pluralitat i menys en la pluralitat
lingüística. 

Tracten d’aquesta manera discriminatòria set comunitats
diferents amb minories lingüístics. No creuen en la diversitat en
cap ni un dels aspectes, ni en cap d’aquestes comunitats on
vostès manen. Jo l’únic que puc pensar és que voldrien allò que
se’n diu una Espanya, allà on el castellà fos la llengua
majoritària a totes les comunitats, una Espanya allà on el
castellà fos la llengua d’intercomunicació entre tothom i allà on
totes les altres llengües tenguessin senzillament una data de
caducitat, llengües minoritzades que passen a ser residuals i
desapareixen.

Jo supòs que són conscients d’allò que aconsegueixen, que
senzillament Espanya no sigui d’aquesta manera un projecte
viable, perquè només seria viable, i això no sé si ho poden
entendre, només Espanya seria un projecte viable si tothom s’hi
pogués sentir i viure com espanyols, sense haver de renunciar
a cap dels trets d’identitat que té cadascuna d’aquestes persones
que hi viuen. Però clar, això és difícil d’entendre. 

Per què dic tot això? Perquè senzillament dur cada setmana
iniciatives rere iniciatives d’ensenyament de l’anglès, han
colAlapsat l’EOI, han colAlapsat els CEP, han colAlapsat l’EBAP
i ara a més, cursos on line, tots cursos on line per tal que el
professorat de les Illes Balears, sigui com sigui, amb cursos de
75 hores, de 60 hores, de 30 hores, tothom estigui habilitat per
fer ensenyament en anglès. Això no és seriós! No és seriós! I
senzillament és continuar mantenint aquesta falAlàcia, continuar
mantenint aquesta pantalla per continuar amagant allò que
realment està passant, allò que realment volen fer i allò que
estan fent. Per tant, lamentable, lamentable una setmana més
haver de parlar d’aquestes proposicions no de llei que són d’un
gran patetisme. 

Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del 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. Bé, si la Sra. Marí no els ha
convençut, jo no sé què hi podré afegir jo.

Bé, realment l’exposició de motius és una provocació. Dir
avui, en aquestes alçades del mes d’octubre, que la implantació
del TIL ha suposat una passa endavant, quan és un caos arreu!,
quan és una cosa que no sé sap ni com va ni com ve i que tenen
tots els directors i a tothom descolAlocats i desconcertats de com
s’ha de fer..., bé és viure en el seu món, el TIL és un gran avanç,
tothom ja parla en anglès, ja no hi ha fracàs escolar, tot va vent
en popa, ... És una negació de la realitat tan intensa que és difícil
contra-argumentar. 

El TIL està suposant un veritable caos i els que realment
creim que és ben necessari, oportú i convenient tenir una
llengua internacional i que la gent sigui competent, ens sap molt
de greu.

Els mallorquins sempre hem sabut que la nostra llengua,
llevat per ventura de qualque moment a l’Edat Mitjana, tenia un
recorregut i a partir de determinats moments sempre has volgut
una llengua internacional, no hi ha cap problema amb això. De
fet, és un dels motius pels quals segurament ha tengut èxit el
sentiment d’espanyolitat, és a dir, una llengua coiné, una
llengua important com ho ha estat el castellà durant moltíssims
d’anys i ho és encara en un cert nivell, però l’anglès ha passat
per damunt de tota aquesta situació. Té una dificultat afegida,
no és una llengua romànica que ens ajudi a tots a aprendre-la
amb dues empentes, ens hauria anat més bé que fos l’italià, ens
hauria anat millor que fos el castellà perquè tots en sabem, tots
els catalanoparlants saben dues llengües, tots els
catalanoparlants del món no n’hi ha cap que sigui monolingüe,
és curiós que els que donen lliçons a favor del plurilingüisme
són monolingües, alguns monolingües fetén. Nosaltres hi estam
a favor. Ara, duent-ho bé i també sense baixar els altres
elements que són importantíssims dins una educació, sobretot
els altres continguts, no perdre la meitat de la classe de música
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per explicar allò que és sound i definir-ho en anglès i silence i
noise, que tot això està bé, però mentrestant passa tota la classe
i encara no has aportat cap contingut...i ja no en parlem si has
d’arribar a l’instrument. Això està passant cada dia per tot.
L’escola que va anar la consellera a posar de model, que anava
molt bé l’aprenentatge d’anglès, “els fillets són esponges”,
aquest vídeo, justament ho conec bé i l’exemple que posa la
consellera d’exemple, és l’èxit rotund. No tenc temps, però si
volen després els explicaré exactament què és aquest èxit
rotund, perquè el contextuem i crec que s’han de fer avanços en
aquest sentit.

A tot Europa sabem com van. On és que saben dues
llengües? Allà on tenen una llengua petita. Tres llengües? Hi ha
molt poques bandes que tenguin tres llengües, a Luxemburg són
trilingües, a Holanda, a Eslovènia hi ha un element important,
a Malta un 60%. Molt poca gent, per què al Regne Unit hi ha un
14% de trilingües?, per què a Irlanda o a Espanya..., si a
Espanya lleves els bilingües naturals que tenim una llengua
pròpia, quedaria a baix de tot de trilingües. On és que hi ha
trilingües? A Mallorca, a Catalunya, al País Basc, a Galícia,
almanco una proporció de trilingües més alta que a Castella.

Però treballem-ho. Efectivament tenim un punt de fuga ara
que és el tema del TIL, que és l’important, però la proposta que
se’ns fa és més modesta, l’ampliació de l’oferta on line de la
formació en anglès. La veritat és que tota aquesta bateria de
propostes que ens arriben en ple curs 2013-2014, un quan les
sent bravejar, se pensava que tot això era previ i que ho tenien
fet i preparat de cara a l’aportació del TIL. No és el cas. La
formació al professorat en general ens pareix bé. Francament ja
ens cansa un poquet fer el paperot en el context que intenta
vendre el Partit Popular de com ho fa. Ara, la formació on line
és limitada i allò que no volem és que serveixi per donar títols
telemàtics, sense per exemple exàmens d’expressió oral. Avui
se n’està fent un abús de les conseqüències, no de donar-lo com
a recurs als formadors, això ens pareix molt bé, però utilitzar-lo
per fer unes dreceres que no habiliten suficientment en
competència lingüística, per poder bravejar que se'n té un
milenar i que poden entrar a classe a donar un contingut amb
una llengua que no dominen, a això no hi jugarem.

Per tant, ens abstendrem. En aquests moments el tema de la
formació, ja dic, és limitada, dóna pel que dóna, i allò que
nosaltres trobàvem és que des del Govern el que han de fer més
coses, si les poden fer que les facin, no importa des del Grup
Popular instar a fer-ho. Ho està o no ho està fent? Perquè no ho
arribam a saber. Jo entenc que si ho està fent no ho presentarien,
perquè sempre que presentam una cosa que està fent, ens voten
que no; i si no ho està fent, no sé, no li pot telefonar a la
consellera? Jo crec que hem d’intentar realment dignificar el
nivell de proposta política als nivells que siguin útils i de
discussió política dins la polèmica, respecte d’allò que no fa el
Govern. Però bé, això ja és una reflexió obiter dicta que faig de
cara a un altre espai. 

Però ens agradaria més valorar la feina on line que està fent
el Govern, tenir un debat amb ells sobre quina duen a terme i
com s’ha de millorar que fer-la amb el Grup Popular, perquè
crec que limita les nostres aportacions al model. En tot cas,
evidentment té tot el dret a presentar-la, no en faltaria d’altra, i
nosaltres votarem en conseqüència respecte del que pensam que
expressa aquesta iniciativa.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Alorda. Sra. Aguiló vol fer ús de la paraula? Té
un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquí no hem vingut a parlar de
llengües, ni de drets de llengües. Aquí hem vengut a parlar dels
drets dels nins i de la formació del professorat perquè es pugui
exercir aquest dret.

Els record que la UNESCO ens diu que la primera llengua
d’aprenentatge dels alumnes ha de ser la materna. Aquest és un
dels problemes del fracàs escolar. Fins ara la llengua materna no
era la primera llengua d’aprenentatge, perquè vostès amb la
seva dictadura catalanista varen imposar que els pares no
poguessin elegir la llengua d’aprenentatge dels seus fills. Per
tant, que quedi ben clar que la primera llengua d’aprenentatge
és vital i és importantíssima, com ha dit la Sra. Esperança Marí,
per a després l’adquisició d’una segona i una tercera llengua,
però ha de ser la llengua materna i així ens ho diu la UNESCO.

I ja basta de dictadures catalanistes! El Partit Popular deixa
elegir els pares la llengua del primer aprenentatge, i això és molt
important. I després, una vegada que l’alumne ha adquirit la
llengua de primer aprenentatge, després d’estableix un equilibri,
com no pot ser d’altra manera, entre les dues llengües oficials,
perquè el castellà no s’aprèn ni a la tele, ni al carrer, perquè si
fos així podríem tancar les escoles i no ensenyar ni
matemàtiques, ni català, ni música, ni educació física. El
castellà s’aprèn a les escoles, igual que s’aprèn el català i una
tercera llengua.

Per tant, estam parlant d’això, estam parlant d’això. La
immersió lingüística els record que és ilAlegal, és ilAlegal. Hi ha
d’haver un equilibri entre les dues llengües oficials, els agradi
o no els agradi! I d’aquesta manera respectam les dues llengües
oficials, respectam la catalana, pròpia de les Illes Balears, i
respectam la castellana que també és llengua oficial. I
n’introduïm una tercera. I a primària introduïm assignatures
com per exemple, educació física, plàstica o música. I això no
ha de suposar cap desgavell.

Els CEP, Sra. Esperança Marí, i aquí tenc els CEP de Palma,
la seva línia prioritària de Pla de formació permanent 2012-2016
és l’anglès. Per tant, tots els professors poden tenir opció d’anar
als CEP. I em sap greu que no donin valor a una educació on
line, a una educació moderna. Es veu que vostès no estan al dia,
si entren a la UOC, veuran com tot una universitat desenvolupa
i dóna matèries i carreres via on line. I dins aquestes carreres,
segons el Pla Bolonya, hi ha assignatures en anglès. 
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Per tant, no menyspreïn en cap moment l’educació on line
ni l’aprenentatge on line, els ho deman per favor. Una cosa és
que vostès tenguin desconeixement de les noves tecnologies i
l’altra que les noves tecnologies no ens permetin desenvolupar
una formació correcta, tant en anglès, en dret, en filologia
hispànica, com en qualsevol carrera. Per tant, no desprestigiïn
el que no coneixen.

I el que no m’ha quedat clar és si estan a favor o no estan a
favor que instem el Govern a ampliar la formació on line,
perquè s'adonin que moltíssims professors quan arriben a ca
seva, tenen ganes d’estar a ca seva, poder estudiar
tranquilAlament i atendre les seves famílies.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Aguiló. Sra. Mayans?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Presidenta, demanaria per alAlusions, basant-me en el punt
76.3, que consti en acta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Però a qui ha fet alAlusions? Directament a vostè?

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Jo pens que sí. El punt 3 fa referència al grup i crec que hi
ha hagut alAlusions en aquest cas als diputats del Grup Socialista
en aquests moments o que formam el Grup Socialista. El punt
1 és per a persones...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Marí, jo entenc que hi ha hagut un debat, on hi ha hagut
uns torns d’intervenció i que la senyora del Grup Popular ha
tancat el debat, per tant, jo no crec que hagi sortit fora d’allò que
s’ha debatut en aquesta proposició no de llei.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Crec que els arguments que ha fet servir la portaveu del PP
han estat insultants i m’agradaria que constés en acta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Hi constarà, quedarà gravat. Però ja li dic que jo entenc que
no hi ha hagut alAlusions.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sempre utilitza insults constantment...

LA SRA. PRESIDENTA:

Jo, Sra. Marí, no vull entrar en un debat amb vostè. Jo
només li dic que no entenc que hi hagi alAlusions.

Passam a la votació de la Proposició no de llei RGE núm.
8381/13.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap vot en contra.

Abstencions? 5 abstencions.

En conseqüència queda aprovada la proposició no de llei.

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