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LA SRA. PRESIDENTA:

Començam la sessió d’avui i en primer lloc els demanaria si
es produeixen substitucions?

EL SR. TORRES I CARDONA:

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

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sra. Presidenta, Alejandro Sanz sustituye a Manolo
Monerris.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

Sra. Presidenta, Jaume Carbonero substitueix Lluís Maicas.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sra. Presidenta, Antònia Vallès substitueix Rosa Maria
Bauzá.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Gràcies. Idò passam al primer punt de l’ordre del
dia d’avui que consisteix en el debat de les preguntes RGE núm.
6724, 6725, 6726, 6727, 6783, 9839, 9840, 9841, 9842, 9848,
9849, 9850, 9851, 9852, 9853 i 9854/13.

Assisteix a la sessió la Sra. Joana Maria Camps i Bosch,
consellera d’Educació, Cultura i Universitats, acompanyada del
Sr. Guillem Estarellas, secretari autonòmic; de la Sra. Isabel
Cerdà, directora general d’Ordenació, Innovació i Formació
Professional; del Sr. Bartomeu Isern, director general de
Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans;
del Sr. Miquel Deià, director general d’Universitats, Recerca i
Transferència del Coneixement; de la Sra. Salvadora Ginard,
secretària general; del Sr. Antoni Vera, director de l’Institut...,
veig que no hi és, està a punt d’arribar; del Sr. Mateu Sunyer,
director de l’IBISEC; de la Sra. Patrícia Moreno, cap de
Premsa; i de la Sra. Irene Durán, cap de Gabinet.
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I.1) Pregunta RGE núm. 6724/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a IEC.

Per formular la pregunta RGE núm. 6724/13, relativa a
l’IEC, té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim
de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, reconec que en part són un
seguit de preguntes que haurien de sorprendre a la Comissió de
Cultura, per l’evidència de la resposta que en confiam obtenir
i per tant, si així es produeix d’una manera que nosaltres
entenguem satisfactòria i previsible de suport a la tasca que du
a terme l’Institut d’Estudis Catalans a les Illes Balears i en
general a tots els països de parla catalana, doncs crec que no
tendran massa recorregut. Però necessitam aclarir aquesta
posició política del Partit Popular perquè ha arribat a una deriva
i no arribam a saber fins on és capaç de rapar. 

Aquestes quatre primeres preguntes derivaven d’una
intervenció que qualific de lamentable a la Comissió de Cultura,
en aquest cas perdonin no era a la Comissió de Cultura, era a la
Comissió d’Economia, a la qual es va tractar la tasca de
l’Institut d’Estudis Catalans com absolutament innecessària i
sobretot se’l val tractar com una entitat externa, aliena i en
concret fent esment de l’aportació modestíssima, modestíssima
que fa el Govern de les Illes Balears a la tasca de l’institut.

Per sortir de dubtes de si això era una posició personal o
com a mínim del grup, però compartida o no per part del
Govern de les Illes Balears, hem trobat que era oportú fer-li a
vostè la pregunta sobre què pensa sobre la tasca i trajectòria de
l’Institut d’Estudis Catalans, centenària, dirigida com vostè sap
per Mossèn Alcover, ara per Isidor Marí, tots dos illencs
ilAlustres, i de les aportacions que hi han fet i que encara hi fan
avui els representants illencs a les distintes branques que té
l’institut, però evidentment molt en concret la filològica. I en
concret, m’interessarà la de l’Atles Lingüístic de la Llengua
Catalana, que dirigeix el campaner ilAlustre Dr. Joan Veny, que
era precisament el motiu d’aquesta desbarrada del Grup
Popular, un atles lingüístic dels parlars de la llengua catalana, de
dialectologia, del qual es va dir, perquè vostè se’n faci una idea
que estàvem ajudant una entitat que estava en contra de les
modalitats, quan l’ajuda que va provocar aquesta desbarrada -
insistesc- era l’atles lingüístic dels parlars de la llengua catalana,
de les distintes modalitats, feta evidentment amb un caràcter
científic, feta amb caràcter exemplar.

Com vostè sap, anam pel volum sisè, jo no sé si tenen
alguna novetat sobre el darrer. A tots ells ha constat el patrocini
del Govern de les Illes Balears, tot i que és molt modest pel cost
que té l’atles i la seva ambició i que a més, el Govern no paga,
perquè també seran preguntes que li faré sobre què passa, varen
crear una gran polèmica sobre una subvenció que no estava
pagada i pareixia que havia de venir el cel i la terra i el Govern
ni l’havia pagada!

Aclarim aquest parell de temes i en concret, jo crec que per
fer aquesta primera exposició, confii que no calgui allargar-me
molt en les posteriors i a posta li deix només apuntada, què
pensa la consellera de l’Institut d’Estudis Catalans i, en concret,
de l’Atles Lingüístic, que dirigeix el Dr. Joan Veny i de la resta
d’aportacions que els illencs hi han fet durant la història que
són, em permet apuntar i crec que és impossible qüestionar-ho,
d’una vàlua extraordinària per a la llengua del país i jo diria que
per a la filologia romànica i per a les llengües del món en
general.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. La conselleria
pensa que l’Institut d’Estudis Baleàrics és la màxima institució
pel que fa a la normativa lingüística de la llengua catalana. Des
dels seus orígens ha comptat amb representants importantíssims
de les Illes Balears, com Antoni Maria Alcover, Josep Maria
Llompart o el ciutadellenc Francesc de Borja Moll, que han
contribuït al fet de què sempre s’hagin tengut en compte de
l’IEC que les modalitats i peculiaritats pròpies del parlar de les
Illes Balears. I en referència a l’estàndard oral també fa una
aportació especial al parlar balear, ja que ens ofereix un model
a seguir. Actualment també hi colAlaboren, com vostè molt bé ha
dit, filòlegs de renom com el mateix president de l’Institut,
Isidor Marí, Joan Veny, Joan Miralles o Aina Moll.

Pel que fa a l’Atles Lingüístic del domini català, el podem
considerar una joia d’estudis lingüístics actuals i una eina
imprescindible per als estudiosos de la llengua catalana. A més,
s’ha de recordar que aquesta obra ja va tenir els seus
antecedents a les Illes Balears amb la recerca lingüística que va
fer Antoni Maria Alcover i que va dur a terme i publicar
Francesc de Borja Moll i que té la particularitat que es pot
transformar fàcilment en mapes i en el temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sr. Alorda.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Molt satisfet per aquesta resposta. En tot cas passaríem a la
segona. La subscric. Crec que ha comès un lapsus linguae, li
agrairé que el corregeixi, o jo ho he sentit molt malament o ha
començat dient “Institut d’Estudis Baleàrics” i ens referíem tots
dos entenc, a l’Institut d’Estudis Catalans. Tot allò que ha dit
després consona amb l’Institut d’Estudis Catalans. Per tant,
entenc que és un simple lapsus linguae. I li agraesc
especialment aquest “sempre ha valorat les modalitats”, perquè
aquest “sempre” em sembla decisiu, objectiu, honest, és a dir,
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científic i crec que és molt bo que hi hagi aquesta correcció tan
clara, contundent i precisa de -insistesc- aquesta sortida de to
tan indigna que es va produir en el Parlament. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. No hi ha contrarèplica.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 6725/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a IEC 2.

Passam a la següent pregunta RGE núm. 6725/13, relativa
a l’IEC (II). Per formular-la té la paraula el Sr. Antoni Alorda,
per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquí vàrem aprofitar, es parlava
d’unes subvencions de l’any 2009 i l’any 2010 i en concret a
nosaltres ens interessava d’aquest protocol de colAlaboració que
havia subscrit i es va qüestionar que pogués ser directament
amb l’institut, en comptes de dins una convocatòria, sempre és
un tema opinable de qui pot fer o no que específicament només
pot fer aquella entitat. Com vostès saben, l’Atles Lingüístic és
evident qui el fa, però bé, s’hauria pogut arbitrar d’una manera
o d’una altra, aquest protocol de colAlaboració com vostè sap és
antic, fa molt d’anys que el Govern colAlabora amb l’Institut per
fer aquesta actuació; però concretament, com que hi havia hagut
aquest dilema l’any 2009-2010 i posats en contacte amb
l’Institut, se’ns va dir que senzillament l’any 2013 no s’havia
encara satisfet encara el juny de 2013 que és quan s’origina la
polèmica, aquesta ajuda, aprofitam per demanar-li, quin dia va
satisfer la conselleria l’anualitat 2009 i 2010 d’aquest protocol
o en quina situació es troben aquestes ajudes?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sr. Diputat. En aquests
moments aquestes anualitats esmentades estan completament
tramitades per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats i es troben a tresoreria pendents de pagament. Les
quanties són, per una part 57.000 euros en concepte de
manteniment del protocol de colAlaboració amb l’Institut
d’Estudis Catalans, i per altra, de 60.000 euros en concepte de

colAlaboració amb l’Atles Lingüístic del domini català, amb un
total de 117.000 euros.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Tan sols confiar que sigui aviat el tràmit, perquè hem de
reconèixer com en altres casos, s’endarrereix molt, bona part
culpa o responsabilitat de l’anterior legislatura de la situació que
es va provocar, per tant, una part ja seva. Si entre tots
evidentment feim aquest esforç, vostè sap que l’Institut les
ajudes que rebia per part de l’Estat, que encara hi són, el
reconeixement de l’Estat a l’Institut és evident i és
inqüestionable, però si era 1 milió d’euros, ha passat a 300.000
o 400.000 euros els darrers anys. Per tant, la seva tasca
científica i de tot ordre és delicada i ja que la nostra aportació és
la que és, aquests 30.000 euros cada any a l’atles, vostè apunta
els 60.000 els dos anys, doncs fer l’esforç perquè supòs que
també l’entitat mateixa es deu ressentir d’aquests retards.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alorda. En torn de contrarèplica Sra.
Consellera.

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

No hi ha contrarèplica.

I.3) Pregunta RGE núm. 6726/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a IEC 3.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 6726/13, relativa a
l’IEC (III) té la paraula el Sr. Antoni Alorda, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vist que es tramiten les
del 2009 i 2010 i no s’havia denunciat com a mínim el juny de
2013, el conveni, el protocol de colAlaboració, també li volia
demanar quines han estat les seves actuacions com a consellera,
o allò que hagués trobat el 2011, però sobretot allò que ha fet o
fa comptes fer dins el 2012 i 2013, en colAlaboració amb
l’Institut d’Estudis Catalans i en concret -insistesc, perquè era
el motiu de la polèmica- per la continuïtat d’allò que vostè crec
que..., les paraules són molt encertades, aquesta joia que
representa l’Atles Lingüístic del domini català.
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Per tant, li demanaria quina serà la colAlaboració, també si
acabarà, perquè la veritat és que està sent tan exhaustiu que
resulten molts de volums. Està programat tot el seu calendari,
però jo li demanaria ara la precisió de quina serà la
colAlaboració, quina està duent a terme i quina preveu en els
pròxims temps. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. El Govern va
colAlaborar en l’elaboració de l’Atles Lingüístic del domini
català amb una aportació econòmica de 30.000 euros i una altra
de 60.000 euros pendents de pagament. Per tant, el Govern de
les Illes Balears ha fet una aportació total per a l’Atles
Lingüístic del domini català de 90.000 euros.

Pel que fa a les colAlaboracions, l’Institut d’Estudis Baleàrics
disposa a la seva biblioteca de la seu del carrer Protectora, de tot
el fons de publicacions de l’Institut d’Estudis Catalans. Quan la
disponibilitat pressupostària ho permeti, tornarem colAlaborar
econòmicament en projectes futurs amb l’Institut d’Estudis
Catalans. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sr. Alorda, té
vostè la paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, bé entenc que s’ha
limitat si no ho he precisat, li agrairé que ho precisi ara, a l’Atles
Lingüístic i les noves colAlaboracions queden en stand by o a
l’espera de disponibilitat.

Bé, nosaltres el que veim és que cada any, i si m’apura és
raonable, hi ha una aportació cada any a la Real Academia de la
Lengua, perquè no basta haver fet el diccionari, els diccionaris
i les feines acadèmiques continuen i es posen al dia i es
mantenen. Només el tema de manteniment del diccionari, de la
gramàtica, de totes les grans obres que du a terme l’Institut crec
que també hi hauria d’haver una colAlaboració contínua, més
enllà després de les tasques que també té de difusió, de jornades,
d’estudis, de la vida que du a terme l’Institut d’Estudis Catalans,
també a les Illes Balears. 

En general el que ens interessa és que es faci aquesta feina,
es faci on es faci, perquè repercuteix en els nostres creadors i en
la nostra llengua, però també té activitats i actuacions a les Illes
Balears. Per tant, li demanaríem que repensi, que valori de dur
a terme sempre aportacions conveniades amb la participació fins
i tot del disseny o de la idea, d’alguna manera la iniciativa o la
colAlaboració creativa per part del Govern, però que hi participi,
que animi i que ajudi la part d’activitat ordinària, l’activitat
científica ordinària d’una acadèmia d’aquestes característiques,
però també a les activitats puntuals un any darrere l’altre.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Alorda. En torn de contrarèplica Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Només per dir-li que l’Institut
d’Estudis Baleàrics pensa seguir colAlaborant a nivell de govern
amb l’Institut d’Estudis Catalans. I que per altra banda, amb
moltíssimes altres activitats organitzades per l’Institut d’Estudis
Catalans, la Direcció General d’Universitats realitza constant
colAlaboracions i aportacions en nom del Govern balear.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Consellera.

I.4) Pregunta RGE núm. 6727/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a IEC 4.

Passam a la següent pregunta. Per formular la pregunta RGE
núm. 6727/13, relativa a l’IEC (IV), té la paraula el Sr. Antoni
Alorda per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, el nivell d’absurd a què vàrem
arribar aquell dia va dur a dir que l’Institut d’Estudis Baleàrics
podia fer les funcions de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquí
vàrem fer una pregunta befa, a la qual es demanava si l’IEB
faria un diccionari normatiu, si faria una gramàtica, si faria els
estudis que fa el Termcat, si faria totes tasques científiques que
avui du a terme l’IEC i fins i tot, si feia això per part del català,
si també faria les tasques de la llengua castellana a les Illes
Balears i llevaria tota la colAlaboració amb la Real Academia de
la Lengua i ho faria el mateix Institut d’Estudis Baleàrics.

Jo trob que pel sentit i pel seny que s’han donat avui amb les
primeres respostes, jo retir aquesta quarta. No crec que tengui
sentit, perquè el plantejament que feia era si es posava en
qüestió el funcionament de l’Institut i vist que no es produeix
retir la pregunta.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Queda retirada la pregunta.

I.5) Pregunta RGE núm. 6783/13, de l'Hble. Diputat Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS,
relativa a continuïtat digna de l'Orquestra Simfònica.

Passam a la cinquena pregunta, RGE núm. 6783/13, relativa
a continuïtat digna de l’Orquestra Simfònica. Té la paraula el
Sr. Antoni Alorda, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquest és un tema que ens ha
preocupat molt aquesta legislatura, ja vàrem fer proposicions i
vàrem insistir al Sr. Rafael Bosch, en un moment molt delicat
que va viure la Simfònica, que viu la Simfònica. Vostè n’és
plenament conscient. Hem tengut proposicions en aquesta
comissió, aprovades en el sentit de donar suport i de garantir la
continuïtat de l’orquestra.

La veritat és que el Govern ha donat una passa endavant en
donar major cobertura a l’orquestra, però clar, la idea és el
conjunt, al final el que pretenem és la continuïtat de l’orquestra
i mantenir un actiu cultura de primeríssim ordre per a un país,
per a un país que estima la seva cultura, que estima les arts, que
estima la creació, que en gaudeix. Però també i és un altre
vessant, hi contribueix, per a una potència turística mundial de
primer ordre, com són les Illes Balears i per a una aposta pel
turisme cultural, pel turisme que té en compte les arts en la seva
oferta i que ha duit a terme des de la seva creació l’Orquestra
Simfònica, a la ciutat de Palma, amb tots els seus avatars de tots
aquests anys.

No en faré la defensa, ho hem fet en altres ocasions en
aquesta comissió i ha estat compartida com a mínim a nivell
retòric, a nivell de compartir-la per tots els grups, per tant, no
cal que jo m’hi esforci; però sí veim que ha tornat a caure en
una situació de dificultat, de no cobrar les nòmines, la
continuïtat de l’orquestra, de poder desaparèixer, o com a mínim
quedar reduïda a una mínima expressió, d’acomiadar professors;
el canvi de director no és assumit per la pròpia corporació, per
la pròpia fundació de l’orquestra, sinó per una empresa privada.
I aquí li volem expressar la nostra preocupació i quines
actuacions du a terme, perquè, tot i reconèixer, com he dit, que
el Govern és el que ha fet l’esforç, però els que s’han retirat són
el consell i sobretot l’Ajuntament de Palma, doncs la continuïtat
seguia continuant en perill.

Hem vist aquests darrers dies, sobretot per l’ajuntament, que
hi ha hagut un esforç d’aportacions addicionals, han cobrat la
nòmina sembla els professors. Però ens agradaria conèixer de
vostè i de primera mà, en quina situació se troba i si ens pot
donar garanties, plenes garanties, que crec que és el que volem,
de la continuïtat de la Simfònica i d’una continuïtat al nivell
d’excelAlència que ha tengut fins ara.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. Efectivament,
el Govern ha estat l’única administració que ha fet aportacions
addicionals enguany per mantenir l’orquestra. El Govern creu
que s’ha de mantenir, creu que l’orquestra és un ens cultural
importantíssim a les nostres illes i per açò ha liderat un pla de
viabilitat que permeti continuar l’orquestra sense perdre
qualitat.

Aquest pla de viabilitat ha acabat en un pacte amb els
representants dels treballadores, un pacte per aconseguir aquesta
viabilitat, per tal de tranquilAlitzar i donar un poc de serenor a
tots els treballadors de l’Orquestra de les Illes Balears. Fins el
punt que s’està preparant ja un programa per a la pròxima
temporada amb la finalitat d’agafar normalitat. I podem garantir
que el Govern farà tot el que faci falta per mantenir l’estabilitat
de l’Orquestra de les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. En torn de rèplica, Sr. Alorda té vostè la
paraula.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Ens satisfà aquest compromís.
Voldríem que no quedàs en paraules, perquè vostè és conscient
que dins aquesta legislatura ja havíem sentit, i després ha tornat
a reproduir-se, la situació de problemes de tresoreria de tot
ordre; una part vénen heretats, altres s’han intensificats aquests
darrers temps, però han tornat a fluir. 

En qualsevol cas avui el que volíem sentir era aquest
compromís per part del Govern, no només estrictament de la
seva part sinó jo diria com a màxim responsable que tot el
conjunt funcioni, com el màxim garant i patró de la fundació,
doncs si aconsegueix la implicació de la resta de patrons doncs
és ideal. Si s’arriba a un pacte polític, ja aquella herència d’una
orquestra Ciutat de Palma ja no és adequada sinó que ha de ser
més insular, o insular o parainsular, i hi ha d’haver els consells
o no hi ha d’haver els consells, jo crec que tot això
institucionalment és interessant i ho podem..., però és secundari.
És a dir, allò important és garantir la continuïtat de l’orquestra
i avui qui en té la responsabilitat és el Govern de les Illes
Balears.
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Per altra banda, i no vull canviar el to d’aquesta intervenció,
i veure sobretot perquè el que n’extraiem és una situació de
coincidència en allò que és important fer en aquesta legislatura
i en aquests propers mesos en aquests matèries, però sí que li
vull fer una pregunta i una reflexió respecte dels darrers
esdeveniments amb la Simfònica que s’han produït, o amb
professors de la Simfònica, respecte del diumenge de concert a
l’Auditòrium. Creim que per crear aquest clima que vostè ens
apunta de tranquilAlitat, de lleialtat, de continuïtat, de bon to, els
elements d’amenaça o d’intimidació als mestres respecte de les
tasques que podien dur com a músics, a una cosa d’una
mobilització social, ens han resultat absolutament inadequats i
realment provocadors. Per tant no és l’objecte de la proposta,
però sí que la continuïtat i jo diria d’alguna manera les
complicitats societat orquestra, i voldria jo orquestra societat
institucions, i aquí incloc el Govern, és a dir, que més enllà dels
colors polítics hi hagi unes sintonies socials entorn de les
institucions del país, tant les culturals com les polítiques, crec
que gestos d’aquestes característiques abunden en la fractura i
no en la conciliació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sr. Diputat. De forma molt
breu i només per dir que no hi va haver cap amenaça de ningú
a cap músic, açò ho vull deixar clar.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies.

I.6) Pregunta RGE núm. 9839/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plantilles dels centres educatius (I).

Per formular la pregunta RGE 9839/13, relativa a plantilles
dels centres educatius (I), té la paraula la Sra. Cristina Rita, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, Sra. Consellera,
i gràcies per assistir a aquesta comissió, a vostè i a tot l’equip
que l’acompanya.

Aquestes preguntes són quatre però les formularé una per
una, perquè és important saber com se situen els professors, les
plantilles de cada illa. Jo crec que les dades és important donar-
les desagregades, sobretot si vivim a un territori discontinu com
el nostre, perquè no sempre es poden extrapolar; tampoc dades.

En aquest cas ens interessa cadascuna. Per tant nosaltres
començarem per l’illa de Mallorca, i va referida sempre d’acord

amb els projectes TIL, d’acord amb els projecte de tractament
integrat de llengües, perquè la circumstància que s’ha donat
enguany és un poc especial en comparació amb altres. Les
plantilles per als centres és allò fonamental, vull dir que sense
professorat és impossible que funcionin els cursos, i des de
principi de legislatura hem tingut en aquesta comunitat una
pèrdua d’un milenar de professors, un milenar de professors
manco. Enguany mateix, comparant les dades de principi de
curs amb les de l’any passat, teníem 491 professors manco. A
açò hem d’afegir que han d’aplicar un projecte nou com és el de
tractament integrat de llengües. 

I ja no és només el professorat en plantilla, la pregunta, sinó
que també es necessita un altre professorat de suport, que són
els auxiliars de conversa, perquè -bé, vostè ho ha dit i tothom hi
està d’acord- l’aprenentatge d’una llengua estrangera i la seva
utilització, perquè no és l’aprenentatge, només, sinó la seva
utilització a l’escola com a llengua vehicular, una de les
llengües vehiculars, que és el que es vol fer, s’ha de fer també
nosaltres pensam amb la realitat social, mirant la realitat social,
l’economia, l’entorn dels centres i les possibilitats reals que hi
ha, perquè no tots els centres són iguals ni tenen les mateixes
possibilitats, ni surten tampoc del mateix plantejament, perquè
hi ha centres que ja han tingut seccions europees, altres que són
plans pilot, altres que han acabat de començar, uns que són de
barriades on hi ha molt d’alumnat nouvingut, etc., etc. Es donen
unes circumstàncies molt àmplies, i un projecte com el TIL, que
representa que s’aplica per a tots igual, podria semblar que cerca
o que es proposen uns objectius que a vegades són inassolibles,
i per fer-los assolibles necessites aquest suport de recursos tant
personals com també econòmics, perquè si no, tal com s’ha
plantejat ara, el que pot generar és una frustració de cara a
l’alumnat, de cara també als docents, i de com evoluciona el
curs provocar unes mancances i uns problemes que no voldríem
ningú.

Segons les seves declaracions de principis de curs, i també
segons la lectura que es fa del Decret Llei 5/2013, es dóna a
entendre que ja dia 2 de setembre tots els centres de les Illes
Balears disposaven d’aquest professorat adequat o adient per
posar en marxa l’ensenyament de l’anglès. Bé, ara ja han passat
quasi dos mesos, i voldríem saber si tots els centres de l’illa de
Mallorca efectivament tenien o tenen ara el professorat o les
plantilles que els centres van demanar en el seu moment, quan
van revisar els seus projectes i les seves previsions.

Res més, esper la rèplica. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. En aquests
moments la conselleria té cobertes totes les necessitats per a
l’aplicació dels projectes TIL, i si hi ha qualque incidència
puntual, que sempre hi pot ser, s’estudiarà i es valorarà
l’aplicació de la fórmula més adequada per a la seva solució.
Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, Sra. Rita.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, perquè jo efectivament crec
que sí que hi ha incidències, jo les he trobades. Basta passejar
un poc per internet, no fa falta anar pertot, però per exemple li
vull comentar que al CEIP Aina Moll i Marquès el curs 2012-
2013 amb les retallades ja li van desaparèixer dos auxiliars de
conversa en anglès, però que enguany -diuen ells, eh?- “la
conselleria ha informat que tindríem un auxiliar 12 hores
setmanals; després informà que seria 6 hores setmanals
compartit amb un altre centre”; quan l’escola contactà amb
aquest auxiliar contestà que havia renunciat i que es trobava
treballant a Galícia. La conselleria no va avisar d’aquesta
renúncia i quan li van demanar explicacions s’ha limitat a dir
que el centre està en llista d’espera. Vull dir que aquest no té el
que s’havia solAlicitat ja.

En tenim un altre..., tenim La Soledat, que diu que poden
cobrir fins ara les classes de llengua anglesa però no les
assignatures en anglès del TIL. Tenim Jafuda Cresques, de Pere
Garau, que diuen “podem fer anglès als tres anys però als quatre
i als cinc”; els han enviat un docent a mitja jornada que cobreix
part de primària i tres anys.

Tenim l’Institut Guillem Sagrera que diu: “Us volem
comunicar que estem dins el pla pilot plurilingüe, el que suposa
que hem de tenir un assistent de llengua anglesa
obligatòriament. L’any passat en vàrem tenir un, però enguany
ens han comunicat que no en tenen més. El que teníem, del qual
vàrem fer un molt bon informe i que vàrem reclamar per raons
pedagògiques, es troba a una escola concertada. Ens varen fer
signar un paper obligatòriament que el centre havia d’avançar
els 700 euros mensuals de la seva paga. Encara ens deuen
aquesta paga del mes de gener -és a dir, cinc mesos- i el viatge
a Irlanda de dos professors del centre, que varen haver de fer
dins el pla pilot plurilingüe”. 

En tenim més. El CEIP Elionor Bosch de Santa Margalida
diu: “Fa una setmana que estem sense mestre d’anglès; açò
suposa la pèrdua de sessions d’anglès a nou grups de primària,
com a conseqüència es deixen de fer la majoria de suports”.
Tenim també el CEIP de Llevant, que diu: “Des del mes de juny
del 2013 es va concedir una mestra més dos d’educació infantil,
i es va posar la quota de plantilla del centre. El motiu era per
compensar l’alt percentatge d’alumnat immigrat, atesa la
tipologia de l’alumnat en general i d’aquell cicle en particular.
Com a dada real, d’una matrícula 77 alumnes, 68 són estrangers,
dels quals 58 de nacionalitat marroquina i sols 9 alumnes
espanyols. Ja a finals del mateix mes de juny se suprimeix de la
quota, sense que es doni cap tipus de raó o motiu. Dins el mes
de setembre es fan les pertinents reclamacions en dues ocasions,
i en el mes d’octubre dues més, sense que de moment no s’hagi
donat resposta”. Més retallades de personal. “A més en aquests
moments ens demanam per què es va suprimir una plaça de
mestre d’anglès que teníem a mitja jornada el juny del 2012 si
tenien previst implantar el TIL, i ens hem quedat solament amb
una mestra d’anglès en plantilla”.

El Baltasar Porcel: “No tenim professorat qualificat en
anglès per aplicar una de les tres matèries en anglès. A primer
de batxillerat hi ha un grup de 42 alumnes”. El CEIP Calonge,
que és pla pilot plurilingüe: “No tenim auxiliar de conversa”. El
CEIP Son Basca: “S’ha fet una demanda perquè necessitam dos
mestres més a l’equip de suport per l’elevat alumnat NESE,
demanda que confirma la Direcció General d’Innovació i que
finalment se’ns ha denegat; a més, per poder complir el PTIL,
demanàrem un mestre d’educació física format en anglès, amb
el B2 necessari per poder impartir l’assignatura en anglès, i
se’ns ha enviat un mestre no format. Com ho hem de fer?, així
millorarà l’aprenentatge de l’anglès?”, diuen. 

A l’IES Portocristo hi ha matriculats fins a 40 alumnes de
segon de batxillerat; s’ha demanat un mig professor d’anglès per
poder xapar el grup i la resposta “tant no és possible”, i sí que
han convertit una mitja de castellà en sencera per poder dividir
el grup de català i castellà; a més amb tota seguretat no arribarà
auxiliar de conversa perquè va renunciar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden trenta segons, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí. No, ja està, miri, m’ha donat el temps just per poder... per
poder explicar-li o donar-li uns exemples, perquè són les
incidències que han dit alguns centres, però n’hi ha més, de
centres. Vull dir que... I no sé quins són els que vostè pensa que
tenen complerta la plantilla, perquè m’agradaria saber-ho,
també. La pregunta tal vegada seria més fàcil fer-la al revés. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica Sra.
Consellera té la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, a
Balears hi ha més de 400 centres. Vostè me n’ha dit 9 o 10. És
evident que el primer que han de fer aquests centres és posar-se
en contacte i fer les reclamacions directament al departament
corresponent i no per la pàgina web del centre, perquè si
efectivament són certes aquestes necessitats el departament hi
posarà remei. 

Ara, tampoc no oblidi que hi ha uns requisits per accedir a
una sèrie de professionals que han de complir els centres. Pensi
vostè que per exemple la LOE preveia ràtios a batxiller de 35
alumnes. Per tant hi ha moltes coses a valorar. Els recursos són
escassos, i les necessitats que tots voldríem posar pertot
serien..., no acabarien mai, serien infinites. Per tant no basta
donar una llista de 8, 9, 10 centres sobre 400 sense analitzar
centre per centre, amb el director del departament corresponent
i amb els tècnics, si açò és una necessitat real o simplement a
veure què és. S’ha de ser molt meticulosos i molt tècnics. 

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.7) Pregunta RGE núm. 9840/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plantilles dels centres educatius (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 9840/13, relativa a
plantilles dels centres educatius (II), té la paraula la Sra. Cristina
Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo crec que quan un centre
ja posa les seves denúncies o les seves preocupacions, les seves
incidències, a una web, és perquè ja ha reclamat moltes vegades
a la conselleria, perquè el primer que fan els equips directius és
reclamar a la conselleria, i així almanco tenc la constància que
s’ha fet en els centres de Menorca dels quals hem de parlar ara,
perquè aquesta és d’aquella illa, aquesta segona pregunta.

A l’illa de Menorca ha passat com per tot, com ha passat
també a Mallorca. Si ja és una època de retalls, per tant que
falten ja 491 professors a totes les illes, si tenim problemes amb
els auxiliars de conversa perquè de 114 que n’hi havia el curs
2011-2012 havien passat a 40 el curs passat i ara es vol intentar
pujar una altra vegada, però encara no estan ni se’ls ha pagat el
de l’any passat, per tant molts han desaparegut, s’està posant en
marxa un projecte que, com dic, podria ser ambiciós si tingués
els recursos que toca. Però és que no els té, no els té i per tant
causarà, com he dit a la meva primera intervenció, una
frustració, a vostès els primers, quan vegin que és molt
complicat, bé, que no tira, que no tira i que no es pot posar en
marxa, i també frustració per part dels pares i per part dels
docents.

Perquè aquests professors que vostès han dit que estaven
preparats per donar classes d’anglès -crec que eren 4.000
professors o 3.000 i escaig-, clar, s’han de repartir tal vegada
per totes les illes. Com diu vostè hi ha 400 centres i, no ho sé,
si estiguessin en plantilla jo crec que donaria prou perquè no hi
hagués queixes per part dels centres, però n’hi ha, n’hi ha. 

A Menorca li diré que hi ha un professor d’anglès que hi
havia al Maria Àngels Cardona; es va posar de baixa i no el van
substituir, perquè després aquesta és una altra, perquè als
retalls..., hem d’ajuntar els retalls, vull dir a la falta de
professors en plantilla perquè no es cobreixen les baixes, es
tarda 30 dies a cobrir les baixes, i moltes d’aquestes baixes
també toquen a professorat d’anglès.

Altres es van pactar en el seu moment. És quan van fer les
escoles els seus projectes i els seus informes TIL; van pactar
amb la conselleria una sèrie de persones o van solAlicitar
persones amb un perfil concret per posar en aquelles classes, en
aquella tipologia de classe que volien donar; per exemple a
l’escola de Sant Lluís de Menorca es varen pactar dos
professors d’educació física amb perfil d’anglès, i som a dia 31
d’octubre i aquesta escola no té a dia d’avui encara aquests
professors. Vull dir que no em digui que estan totes les
plantilles cobertes perquè açò no és cert. N’hi ha que ho he
conegut per la web o perquè m’ho han explicat, però n’hi ha
d’altres que els conec més de prop.

El Ramis, l’institut Ramis a principi de curs no tenia el
professor de socials de primer d’ESO per donar la classe, i el
que feien amb la classe de socials era fer una unitat didàctica en
castellà i una altra en català. Vull dir que arribam ja a una
esquizofrènia als centres que és molt difícil de tirar endavant.

En el Cap de Llevant faltava el de plàstica; n’havien
solAlicitat un de medi de primer d’ESO i aquest el tenien, perquè
tenien dins plantilla una persona de molts d’anys que sabia
anglès i el podia donar -el problema és ara que no l’entenen
però aquest el pot donar-, però també havien de donar una classe
de plàstica i s’han trobat que no se’ls cobria. 

Antoni Juan, que és un centre pilot, aquest encara no té
l’auxiliar de conversa, és que ni tan sols han cobrat, com que és
la queixa unànime que hem vist a altres illes, no han cobrat
aquells mestres que se’n varen anar a Irlanda a fer un curset
d’immersió d’anglès a un hotel de luxe. Ara l’especialista en
anglès tenia baixa de maternitat a principi de curs i varen haver
d’esperar a cobrir la baixa.

El mateix CEP, que és el que hauria de donar suport a les
escoles, s’ha reduït la plantilla en un 60% i ara han de donar
suport als centres, intenten donar cursos d’anglès, ara fan tres
cursos de 75 hores d’anglès per fer proves externes per habilitar
els professors amb una certificació com si tinguessin el B2.
Aquest és el nivell que tindrà la plantilla durant aquest curs i el
curs que ve d’anglès, perquè no és cert que hi hagi prou
professorat ni és cert que les plantilles estiguin cobertes.

Jo vull esperar a veure què em diu del cas de Menorca, de si
estan cobertes o no les places, les plantilles.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Que a
principi de curs -com diu vostè- hi faltessin professors d’unes
matèries o d’unes altres ha passat tota la vida, quan jo estudiava
mai no hi eren tots els professors a principi de curs. 
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Li reprodueix el que li he dit abans per a Mallorca, que totes
les incidències s’han procurat solucionar i s’han analitzat i si ha
estat necessari s’han cobert.

Pensi vostè que, per primera vegada, com no s’havia fet mai,
s’ha reunit la conselleria i director per director per saber les
necessitats i continuam amb contacte perquè si hi ha més
incidències o els fa falta cosa realment es cobrirà per part de la
conselleria.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Diputada,
en vol fer ús?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, seré breu, perquè el cert és que sempre hi ha
reajustaments, professors que se’n van, professors que tornen,
uns que pensaven..., açò és evident. També és evident açò de
què s’han de reorganitzar, que de vegades en falta un de
matemàtiques, que de vegades en falta un d’una altra cosa, però
el que no es diu és que dia 2 de setembre estan totes les
plantilles cobertes, que és el que ha passat enguany, ah!, el que
no es diuen són mentides i ara ha sortit per la premsa que dia 2
tenien totes les plantilles cobertes i que de professors d’anglès
en tenien a bastament, però després la realitat és que no és així.

És a que, a més, d’intentar posar amb calçador un projecte
nou, sense mitjans i sense recursos i sense consens, després
també ens trobam que a més intenten traslladar a la societat
coses que no són ver; en lloc de ser humils, en lloc de
reconèixer que, com tots els projectes, tenen els seus problemes
i tenen els seus terminis per posar-los en marxa.

És clar, en aquest cas no ha estat així i es produeix el que ja
es pensava que passaria, no?, que es crea un desgavell a les
aules i que els que patiran açò serà al final l’alumnat.

Res més perquè tenc una altra pregunta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. En torn de contrarèplica, Sra. Consellera, té vostè
la paraula. 

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

(...) contrarèplica.

I.8) Pregunta RGE núm. 9841/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plantilles dels centres educatius (III).

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò per formular la pregunta RGE núm. 9841/13, relativa a
plantilles dels centres educatius (III), té la paraula la Sra.
Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Ara ens anam a Eivissa i a
Eivissa ens trobam la mateixa problemàtica, no s’han respectat
els perfils de professors en anglès que demanaven els centres
escolars, quan es negociaven les plantilles, eh?, parlam del mes
de juny. Idò ara, el mes de setembre s’han trobat que han de
començar classes d’assignatures importants, d’assignatures
troncals a segons quins cursos o, és igual, per als més petits les
assignatures de gimnàstica, de plàstica, és igual, sense el
professorat que tocava.

És a dir, no poden aplicar el projecte TIL que els ha aprovat
la conselleria, perquè la conselleria no els ha posat els mitjans.
Escoles que havien demanat fer educació física en anglès, no el
tenen. Exemples: un CEIP d’Eivissa que és el Sant Ciriac, de
Santa Eulària concretament, havien demanat educació física
amb perfil d’anglès i un mestre d’infantil amb perfil d’anglès:
als dos què els han enviat? Els han enviat els professors, però
sense aquest perfil d’anglès.

Un altre centre, que és el d’Urgell de Sant Josep, havia
demanat una mestre de música i un mestre d’infantil amb perfil
d’anglès, entre altres coses havien demanat aquests dos perquè
eren els dos únics interins que tenien, perquè també han de jugar
amb açò, havien de jugar amb açò també els centres, bé, idò
tampoc no els els han enviat i com açò també tendríem més
casos.

Per tant, em deman a veure si l’interès realment d’aquest
projecte era, és ensenyar anglès. 

Per exemple, passa el mateix amb els auxiliars de conversa,
aquests auxiliars de conversa que duim tot l’inici de legislatura,
ens expliquen el gran esforç a augmentar auxiliars de conversa,
aquests auxiliars de conversa no arriben als centres, eh!, li ho
dic a les diputades del Partit Popular que ens ho treuen allà al
Ple i que ens ho treuen a comissió, però no arriben. Per què? I
a més, els centres han d’avançar els doblers d’aquests auxiliars
de conversa, els han de pagar i després ho rebran o no ho rebran,
en algun moment tenien estalvis, ara ja ni tan sols en tenen
d’estalvis per poder-ho fer.

Les hores són tan ridícules per a cada centre que de vegades
és mitja hora a la setmana de conversa en anglès per grup. Per
tant, d’aquesta manera tampoc no s’ensenyarà anglès. 

Voldria saber, Sra. Consellera, en el cas d’Eivissa que
m’expliqui si tenen la plantilla coberta o no l’hi tenen. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Donam per
reproduïts tots els arguments que hem donat per a Mallorca i
Menorca i, a més, volem especificar que els doblers que tenen
els centres no són doblers dels centres són doblers de la
conselleria, el centre no té fons propis, tot el que rep ho rep de
la Conselleria d’Educació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Em queda clar que les plantilles
dels centres no estan cobertes, perquè si no m’ho hagués replicat
o m’hagués donat exemples de centres on sí estan cobertes, en
els quals s’ha començat el curs amb normalitat i no els m’ha
donat. Vull dir, no tenim exemples, jo li he posat exemples de
centres on no s’havia pogut començar el curs amb normalitat
perquè no eren certes les seves manifestacions de dia 2 que totes
les plantilles estaven cobertes, no és cert. Jo li he posat
exemples per cada illa i vostè no m’ha posat exemples, el
contrari, per tant, m’ha dit que sí que hi ha molts de centres, que
hi ha 400 centres entre totes les illes i que, per tant, jo només
n’hi citava deu que és el temps que he tingut per citar-ne, però...
o dotze, no ho sé, però vostè no me n’ha citat cap, cap ni un en
què no s’haguessin donat aquestes circumstàncies.

Per tant, ja no sé què més dir, és una evidència que s’aplica
el TIL sense recursos com dic i que no tenien cap intenció, jo
supòs que perquè darrere del TIL no hi ha una voluntat
d’aprendre o d’ensenyar o que els alAlots aprenguin anglès, que
s’acabi amb les mateixes competències que en castellà, català i
una llengua estrangera, com han dit vostès, sinó que el que
amagava el TIL és la intenció de disminuir les classes de català.
Perquè, si no, crec que s’haguessin esforçat a solucionar els
problemes d’aquells centres que ja tenien les seves plantilles
mig preparades i anar estenent poc a poc aquest sistema, com
eren els centres que estaven amb el Pla de tercera llengua i feien
les seccions europees o el British Council, etc., és a dir,
sistemes que es demostrava que funcionaven.

Bé, açò no és així i jo ja no tenc res més a dir.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri, li he
contestat el mateix que li he contestat per a les altres illes quant
a les incidències. Em demana quants de centres, si vostè me
n’ha dit 10, posi que me n’hagi dit 20 i n’hi ha 400 a Balears,
idò els altres 380 o 390 no tenen incidències. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.9) Pregunta RGE núm. 9842/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a plantilles dels centres educatius (IV).

Per formular la pregunta RGE núm. 9842/13, relativa a
plantilles dels centres educatius (IV), té la paraula la Sra.
Cristina Rita, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. M’agradaria retirar aquesta
pregunta perquè ja veig que seguim amb les mateixes respostes
que per a les altres illes, però bé, no la retir perquè és
Formentera i es podrien queixar també a aquesta illa. Però bé,
allà passa el mateix que a les altres, vull dir, exactament igual,
vull dir, amb menys centres, però també es troben que les
plantilles que havien pactat amb la conselleria a finals del curs
passat, és a dir, quan s’organitzava aquest curs, idò no s’han
respectat i no s’han respectat els perfils d’anglès.

M’agradaria que la consellera, almanco en aquest cas, em
pogués dir “no, açò no és cert perquè a Sant Ferran no sé què i
a Sant Francesc no sé quants...”. Esper per tant, aquesta
resposta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Ja li he
repetit i ho faig extensiu a les altres illes, són incidents molt
concrets. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Entorn de rèplica, Sra. Diputada,
vol fer ús de la paraula?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Idò no, crec que no hi ha rèplica perquè ja tot és molt
evident.

Moltes gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica... doncs no
n’hi ha.

I.10) Pregunta RGE núm. 9848/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a vaga de docents (I).

Per formular la pregunta RGE núm. 9848/13, relativa a vaga
de docents (I), té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta també es va fer
arran d’unes manifestacions que va fer la Sra. Consellera aquí
mateix en seu parlamentària al Ple del Parlament en què va dir
que el curs havia començat sense novetat, una cosa així, excepte
per la vaga.

Açò va ser, va donar ocasió o va donar lloc a titulars de
premsa a bastament perquè tots érem conscients que el sistema
educatiu estava tot trasbalsat en aquell moment, i voldria saber
si encara és d’aquella opinió que començar el curs amb un vaga
indefinida és normal perquè nosaltres pensam que no ho és
gens, de normal.

I tampoc no és molt normal que una vaga com la que hem
tingut aquest mes de setembre, principis d’octubre, que hagi
estat secundada pel tant per cent tan elevat que ho va fer, quasi
un 90% dels docents.

Crec que vostè tendrà l’honor d’haver gestionat la
Conselleria d’Educació amb l’inici de curs més excepcional que
hi ha hagut mai en aquesta comunitat autònoma. 

Esper, Sra. Consellera, per tant, que la seva intervenció, la
seva resposta no ens vengui a dir que no, que aquest inici de
curs és com qualsevol, perquè no és normal ni quan va
començar ni és tampoc normal a dia d’avui, és a dir, no ha
estat... no ha tingut cap dia normal des de l’inici de curs, ni quan
es va incorporar el professorat dia 2 de setembre, ni quan tocava
incorporar-se l’alumnat dia 13, ni dia 16 que és quan ja se
suposava que començava el curs efectivament amb docents i
alumnat, amb tots.

No és normal tampoc que una vaga sigui secundada, que
sigui dels docents, però que sigui secundada també amb els
pares i mares. I podria dir que aquest curs ni tan sols avui dia 31
d’octubre és normal però que ja veurem a altres preguntes. Però
diré que és tan anormal o és tan poc habitual aquesta situació
que la vaga de docents ha traspassat ja fronteres, ha aparegut a
tots els mitjans de comunicació nacionals i també a alguns
d’internacionals. 

Aquesta vaga ha suscitat a més la solidaritat de la població
i fins i tot els pares i mares que han donat suport, com he dit, als
mestres i als professors dels seus fills. La caixa de resistència
avui en dia ja sobrepassa el mig milió d’euros, hi ha 250 obres
d’art d’artistes del món de la cultura d’aquestes illes que també
han donat suport als docents, ahir mateix es va fer la subhasta
i hi ha com uns 100.000 euros més ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Diputada, pregaria un poquet de silenci a la
sala, per favor, gràcies. Pot continuar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. S’han omplert tots els concerts solidaris que s’han
fet i fins i tot les àvies han estat fent coques per vendre als
pobles i a les fires, etc., per poder donar suport als docents. I tot
açò va ser rematat per la gran manifestació de dia 29 de
setembre que tots recordam.

Mentrestant, però, l’actuació de la conselleria crec que ha
deixat molt a desitjar perquè, en primer lloc, va negar
l’evidència i no es varen voler asseure amb les persones que ja
avisaven que hi hauria vaga fins dia 2 de setembre; després va
dir allò que ja hem comentat tan famós que “tot ha començat
amb normalitat excepte la vaga”; després varen intentar
minimitzar l’impacte amb uns serveis mínims abusius, perquè
un 30% de personal de serveis mínims és abusiu; després va
manipular la incidència dels vaguistes perquè varen comptar els
serveis mínims com a personal que podia optar a fer vaga quan
no podia, i finalment varen amenaçar també a pares i mares que
donaven suport als mestres i professors perquè pensaven que les
seves reivindicacions eren justes. Varen enviar inspectors a fer
llistes, va dimitir a causa d’açò l’inspector en cap del Servei
d’Inspeccions. El mateix dia 18 d’aules buides els progenitors
varen rebre una carta amb intenció desmotivadora, per dir-ho
finament, que encara els va motivar més, i dia 24 va passar el
mateix amb la vaga per la LOMCE.

I ara vostès, jo diria que tenen dues opcions: una, que és
continuar amb el conflicte, i una altra, que és finalitzar-lo. Ja
sabem, tots ho sabem que ara juguen al desgast i també a la
divisió, i jo no dic que no ho aconsegueixin, perquè la situació
que tenim és molt excepcional i molts de professors no es poden
permetre estar sense cobrar i l’alumnat tampoc no es pot
permetre no anar a classes ni els pares tenir els alAlots a casa,
però el conflicte li dic que continuarà latent i que anirà sortint
com el Guadiana. Açò ja li ho puc pronosticar fins i tot jo si no
acaben prest amb aquest conflicte.

Mentrestant, però, el que pens és que ells han guanyat amb
la seva força, amb la seva dignitat i per saber transmetre la seva
raó.

Li dic ara, Sra. Consellera, li vull demanar si li sembla
normal ara la situació, si li sembla normal haver començat el
curs amb una vaga i també què és el que pensen fer i quines
idees de negociació tenen. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Sra. Consellera.
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LA SRA. CONSELLERA D’EDUCACIÓ, CULTURA I
UNIVERSITATS (Joana Maria Camps i Bosch):

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri,
nosaltres pensam que una vaga mai no és una cosa normal, el
que tampoc no hem d’oblidar és que la vaga va començar dia 16
i dia 13 havien començat les classes, llavors la conselleria en
aquell moment ho tenia tot preparat per començar les classes
amb normalitat. 

Vagues n’hi ha hagut moltes, no oblidin vostès les grans
mobilitzacions que hi va haver quan governaven vostès, per
exemple per la implantació del Pla Bolonya, la gent va sortir
enmig dels carrers, tothom, el Pla Bolonya s’ha implantat. No
conec cap modificació dins educació que no hagi tingut una
certa resistència, cap ni una. 

També li vull dir respecte als serveis mínims que els serveis
mínims del 30% no vàrem fer altra cosa que mirar un decret que
hi havia de la Sra. Bàrbara Galmés, el 2008, que si no vaig
errada era consellera del seu equip, del seu partit, que va
decretar, precisament, aquests serveis mínims del 30% dins
educació. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica té vostè la
paraula, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo li recordaré que quan va
dir allò que tot és normal, el curs ha començat amb normalitat,
excepte per la vaga, va ser dia 17 de setembre, ho dic perquè
com jo hi era present ho record perfectament perquè va ser en
el Ple del Parlament, i el Parlament aquí va començar les
sessions dia 17 de setembre.

Veig que continua minimitzant els efectes d’aquesta vaga,
me’ls compara amb el moviment del Pla Bolonya, que sí que
efectivament n’hi va haver i supòs que va fer replantejar coses,
etc., que va ser d’estudiants fonamentalment, d’estudiants
universitaris, i no veig de quina manera es pot comparar amb
una vaga de tot el sector educatiu, de tot, des d’infantil fins a
batxillerat i fins i tot a la Universitat. No m’ho pot comparar de
cap manera. No em pot comparar les mobilitzacions i les
manifestacions que hi ha hagut que, efectivament, hi ha el dret
a fer-les i jo mai no diré res sobre aquest assumpte, però a mi
em preocuparia que 100.000 persones sortissin al carrer, perquè
això són moltes persones, sobretot en una societat com la nostra
que tampoc no és de massa demostracions externes. A mi em
preocuparia, efectivament, i no ho minimitzaria perquè amb açò
s’enganyen vostès mateixos.

Pensava que el Govern anava per feines quan s’asseia amb
els comitès de vaga i que parlaven seriosament, fins i tot quan
va ser el president Bauzá, després d’aquelles dues o tres
setmanes continuades de vaga, que va sortir en premsa (...) els
docents a tornar a les aules i que si ho feien es podria parlar i
s’asseurien a parlar. I jo vaig pensar, honestament, dic, ara es
comencen a donar passes, el president ho agafa ell i diu, bé,
vosaltres tornau a les aules i parlam de la negociació, i varen

tornar a les aules perquè això els docents es veu que també s’ho
varen pensar, com jo, però la negociació no ha avançat.

Vostès no es mouen ni un milAlímetre en la negociació d’una
protesta que no té només un motiu, açò és cert, és cert que el
detonant ha estat el TIL, però també que hi ha motius de
protesta també per la Llei de símbols, el projecte de llei de
símbols, el projecte de llei de convivència i autoritat del
professorat, per com els afectarà, també hi ha malestar perquè
hi varen haver molts de mesos de retalls, de veure que retallaven
allò que afectava l’alumnat més vulnerable i que dificultava la
feina dels docents mentre que es gastava en altres coses, com en
llibres de modalitats lingüístiques que ningú no creia o en
viatges a Suïssa per veure models trilingües o cursos a Irlanda
o en concerts educatius amb centres que no són necessaris a la
seva barriada. Vull dir, quan els professors, els docents, veuen
que sí es gasta, que per a coses n’hi ha i per a altres no n’hi ha
i que sobretot no n’hi ha per aquell alumnat més vulnerable,
doncs, ha de comprendre la indignació i que açò també es vulgui
posar damunt la taula i que es vulgui posar damunt la taula les
substitucions i les ràtios, etc., perquè tot això afecta la seva
feina.

Jo no entenc perquè s’entesten a anar en contra de la
comunitat educativa, no ho puc entendre, de veritat que m’és
difícil, m’agradaria trobar una explicació. Jo no sé ara què
podem fer, jo vull que em contesti, no haurien de donar passes
per acabar amb aquest conflicte? Ens pot avançar què és el que
pensen fer? Jo ja li he dit que posar reunions els matins quan els
docents són a classe, ara que han retornat a les aules, o que el
dia que hi ha programada una vaga estatal posar també una
reunió açò no és un sistema massa adequat, amb açò no sé si
arreglarem el món. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Li queden trenta segons, vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, perquè tendré ocasions amb una altra pregunta de parlar
del que s’ha fet amb els directors d’institut de Maó, tampoc no
és cap passa per al consens i per arribar a un diàleg amb els
docents. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, les
retallades desgraciadament, no agraden a ningú, però varen
començar fa molts d’anys i no governava precisament aquest
partit quan varen començar. 
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Li vull deixar ben clar que ningú no va en contra de la
comunitat educativa, una cosa és que vostè ho digui i una altra
és que s’hi vagi. També li vull dir que el Govern vol parlar i ha
ofert moltíssimes coses, però per parlar han de ser dues parts, no
basta una. També li vull dir que quan es va implantar el Pla
Bolonya, que vostès governaven, no es va posar ni un euro,
zero, al pressupost per ajudar-lo a implantar, i açò va ser un
canvi brutal on es va obligar els nostres estudiants a agafar certs
nivells de coneixement d’idiomes sense cap tipus d’ajuda ni per
als professors ni per als estudiants. I li vull recordar que en
aquell pla Bolonya els professors també s’hi varen oposar, hi
havia alumnes i professors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.11) Pregunta RGE núm. 9849/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a vaga de docents (II).

Per formular la pregunta RGE núm. 9849/13, relativa a vaga
de docents (II), té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Aquesta pregunta també té
relació amb la vaga i el que demana exactament és què pensa fer
la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats amb els
doblers estalviats del professorat que ha fet vaga? Perquè es
parla d’unes quantitats molt importants. Jo li he sentit dir que sí
que es tornarien a invertir en el sistema educatiu, miri, això li
podria ajudar, tal vegada, a qualque programa que no es pot fer
de cara a l’alumnat més desfavorit en beques, etc. A nosaltres
ens agradaria saber ara què faran amb aquests doblers. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Jo ja vaig
dir als docents quan m’ho varen demanar, dins aquestes
xerrades que fèiem amb l’intent d’arribar a acords, que tots els
doblers de la vaga es destinarien exclusivament a la Conselleria
d’Educació, que la Conselleria d’Educació té moltes partides
amb necessitats que es poden aprofitar d’aquests doblers i així
ho vàrem dir i així ho mantindrem. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Efectivament, la conselleria té moltes partides, fins i tot
viatges a Suïssa es poden pagar per explorar nous models
educatius a l’estranger, clar que sí, però jo crec que vostè amb
aquests doblers ja hauria de tenir un compromís amb els docents
en què es gastaran aquests doblers. Hi ha moltes partides,
moltes partides, clar, hi ha moltes partides per fer modalitats de
llibres amb les modalitats lingüístiques, per exemple, que, per
cert, he intentat cercar un d’aquests llibres i encara no se m’ha
lliurat, l’he solAlicitat des de principi de curs.

Però bé, jo lament molt veure que no tenen cap planificació
o que la planificació no és molt clara perquè si no l’hauria
expressat aquí sense problemes i també lament molt, perquè
crec que és la meva darrera pregunta que tenc sobre la vaga,
lament molt que s’hagi escudat en situacions antigues i que no
tenen res a veure, com el Pla Bolonya. Vostè és que per no
explicar-se, per no donar solucions, per no donar respostes
sempre miren cap enrere i jo li dic, en compte de mirar cap
enrere perquè el problema els ve de cara, i vostès es poden
encallar amb el problema, no mirin tant cap enrere, el problema
el tenen davant. Bé, res més, no sé si a la rèplica tendrà alguna
concreció més a fer a aquesta pregunta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica...

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. El present
i el futur no es poden analitzar sense fer una anàlisi del passat.
Açò és molt important. Dels errors aprenem tots i hem
d’aprendre tots, dretes i esquerres. 

Jo ja vaig dir, jo ja vaig dir als docents, si un segueix les
converses que ha duit la conselleria, que fins i tot ens
comprometíem, ja ni parlam de viatges, per suposat, ja donam
per fet que no hi ha cap viatge que entri en aquests doblers,
igual que també se’ls va dir que tampoc no hi anirien ni a
Cultura ni a Universitats, que hi anirien exclusivament a
educació i per a l’educació. Jo crec que més paraules ja no fan
falta i la resta és intentar distorsionar les coses.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. 

I.12) Pregunta RGE núm. 9850/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a classes de repàs d'anglès.

Per formular la pregunta RGE núm. 9850/13, relativa a
classes de repàs d’anglès, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per
un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En aquest cas, la pregunta
és també per unes declaracions que va fer, que ens inspiren -es
veu als diputats- i que ha fet diverses vegades, on diu que els
progenitors ara amb el TIL ja no hauran de pagar classes de
repàs d’anglès. Això espanta molt, ens preocupa molt, perquè
quan llegesc cartes que surten als diaris, quan te’n tems del que
passa, doncs, resulta que la situació és la contrària. Ha sortit per
la premsa, reculls de premsa només, que l’alumnat li demana al
professorat que per favor facin la classe en català, al professorat
amb classes d’anglès, diu, perquè... diu, faci les classes en català
que nosaltres no direm res. Açò és penós, no direm res perquè
se suposa que els inspectors després van i s’ho miren a veure en
què ha fet la classe.

Hi ha alAlots que arriben a casa seva plorant, açò m’ho han
dit a mi, no sé si a vostè li ha arribat, però a mi m’ha arribat,
perquè no s’han assabentat de res a la classe. Hi ha professorat
que és a casa seva preparant material didàctic per fer entenedora
la seva classe, perquè no sap com ho ha de fer per explicar
matemàtiques, com ha d’explicar socials, com ha d’explicar
medi a primer d’ESO, a cinquè de primària. No saben com ho
han de fer, perquè pot ser que sàpiguen un poc d’anglès, però
després has de saber donar la classe, la teva assignatura en
anglès. 

Per tant, aquesta redunda amb la qual he fet, en primer lloc,
la primera pregunta, que açò és un projecte que s’aplica sense
cap tipus de recursos i que amollen el professorat, els docents,
que treguin com puguin, i es veu que no importa massa, bé, ja
ho va dir un director general al principi, abans d’aprovar-se,
crec, quan ho explicaven i que deia, si és spainglish, pues no
pasa nada. No passa res. 

Bé, jo crec que tot plegat el que es produeix és una situació
molt tercermundista i que el pares, els progenitors, ara més que
mai hauran de pagar classes de repàs, classes de repàs d’anglès
i classes de repàs de matemàtiques, i de medi, i de socials i de
plàstica tal vegada també. Res més, voldria saber l’opinió de la
consellera. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Li contesta l’Hble. Consellera. Té
vostè la paraula.

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

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada.
Nosaltres vàrem dir molt clarament que molts de pares
d’aquestes illes havien de pagar classes d’anglès perquè els seus
fills no tenien el nivell que tocava. I el que mantenim és que el
trilingüisme permetrà, precisament, que els escolars de les
Balears tenguin el nivell d’anglès que toca i els pares no hauran
de pagar classes de repàs perquè de forma general el sistema
educatiu d’aquestes illes faci que els nostres estudiants no
tenguin el nivell adequat en llengua estrangera. 

Miri, han de pagar classes, per què? Perquè els nostres
estudiants que acaben batxiller se’n van a la Universitat i fan
carreres universitàries on tenen assignatures en anglès, i els
pares han de pagar classes perquè no tenen el nivell adequat.
Han de pagar classes perquè acaben dret, acaben qualsevol
carrera i gràcies al Pla Bolonya no els donen la titulació
d’aquella carrera si no presenten una acreditació o un certificat
del nivell B2. 

I li diré una altra cosa, aquests problemes no hi eren en les
seccions europees i en el Pla (...), per què no hi eren? Els
professors són els mateixos, tenen gran qualificació i la
conselleria ajudarà a allò que faci falta. El Pla Bolonya va tenir
zero de pressupost, cap formació, cap ajuda. La conselleria ha
passat de 1.000 persones a les escoles oficials d’idiomes a
12.000, la conselleria ha obert tots els CEP a una formació dins
la línia 3 com mai en la història d’aquestes illes no s’havia obert
on es poden fer tots els itineraris, i això té un cost econòmic, i
la conselleria donarà suport als professors en tot el que faci falta
i més per poder-los ajudar a formar-se i agafar la qualificació
amb tota la tranquilAlitat que faci falta, però els ajudarà. Quan es
va implantar el Pla Bolonya, zero, ni una sola ajuda. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No sé, en qualque moment m’haurà
d’explicar que té a veure el Pla Bolonya amb el TIL, però bé,
continuem amb el Pla Bolonya si vol, jo no he vengut a parlar
del Pla Bolonya ni me l’he preparat sinó tal vegada li podria
contestar, però jo... no sé què m’explica del Pla Bolonya. 

El que veig és que l’alumnat, efectivament, si no té prou
nivell d’anglès ha de pagar professorat de repàs d’anglès, però
el mateix li passa si no té prou nivell de matemàtiques o el
mateix li passa si no té prou nivell de química. Vull dir, que si
vas a la Universitat i no tens prou nivell d’una assignatura ho
hauràs d’assumir i hauràs de posar els mitjans necessaris. Però
açò no vol dir que han de començar a pagar classes de repàs més
prest, ja no quan arriben a la Universitat sinó ara ja, ara ja, a
primer, a primària, ja han de començar a pagar classes d’anglès,
miri, i classes de la resta, també.

I no em parli de les classes de les escoles d’idiomes perquè
jo no li contestaré res, perquè les escoles d’idiomes ja han sortit
per la premsa a queixar-se, tampoc no tenien professorat ni
tenien mitjans per a tot l’allau de docents que se’ls han
presentat. 

I els CEP, jo ja li he explicat, els CEP han tengut una
baixada del 60%, donen classes sí de 75 hores, d’hores, no sé,
que després ja mirarem com se’ls fa perquè se’ls apliqui o se’ls
faci un certificadet que tenen, que es poden... que és equiparable
al B2. Açò és el que fan els CEP, que jo ho sé, jo m’he
assabentat. 
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Per cert, i ja que parlam de CEP, que són tan importants,
resulta que al CEP de Menorca li lleven aules, ja aprofit per dir-
ho, li lleven aules a favor... o li lleven, sí, instalAlacions a favor
d’una escola privada de Turisme, que la conselleria a una escola
privada li ha cedit una part de l’Institut Josep Maria Quadrado.
Ho dic perquè també ha sortit per la premsa, no perquè ningú
m’hagi dit res.

Bé, en fi, jo no tenc res més a dir, l’únic que no he acabat
d’aclarir més que... no sé, si no pagaran classes de repàs perquè
ja es trobaran amb el Pla Bolonya, tal vegada és açò el que m’ha
volgut dir. Res més. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, el Pla
de Bolonya té molt a veure amb el TIL, moltíssim a veure. El
TIL precisament es fa perquè puguin adoptar, adquirir una
competència en llengua estrangera que fa quatre anys el Pla
Bolonya obliga els nostres alumnes a tenir i un pla Bolonya
implantat amb pressupost zero i sense cap tipus de preparació.
Ja ho crec que té a veure el Pla Bolonya perquè resulta que si els
nostres alumnes que fan primer de carrera i tenen assignatures
en anglès no tenen...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Consellera. Pregaria un poc de silencia a la
sala, per favor. Gràcies, continuï.

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

Gràcies. Si aquests alumnes tenen assignatures en anglès i
no tenen la competència no la tenen perquè el sistema educatiu
anterior de batxillerat no els ho ha donat. Si aquests alumnes
estudien Dret amb un expedient impecable, magnífic, ADE,
qualsevol carrera, i no poden obtenir després aquella acreditació
de grau no la poden obtenir perquè el sistema educatiu no els ha
donat la capacitació amb els idiomes, ja ho crec que hi té a
veure!

Miri, les escoles d’idiomes tenen tot el seu professorat al seu
lloc i des del primer dia i tothom que s’hi ha matriculat fa
classes. Els CEP, la formació del professorat a la línia 3, s’hi
han apuntat més de 3.000, uns 3.000, ara no li vull dir si són
2.900, 2.800, uns 3.000 professors a tota Balears, i açò són
xifres exactes que basta comprovar. No mesclem ous amb
caragols, no s’ha llevat un traster, no cap aula, cap CEP, hem de
ser meticulosos i hem de ser rigorosos amb el que diem.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.13) Pregunta RGE núm. 9851/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a conflicte dels docents.

Per formular la pregunta RGE núm. 9851/13, relativa a
conflicte dels docents, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, quina pregunta m’ha dit?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, la RGE núm. 9851/13, relativa a conflicte dels docents.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No l’he trobada a l’ordre del dia, me la pot passar, per
favor?

Ah sí, perdoni, sí, és la 8551, no?

LA SRA. PRESIDENTA:

9851.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, és igual, és igual. Sí, 98...

LA SRA. PRESIDENTA:

La té? Si no, la hi facilitam.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, perdoni, és que m’he despistat, però ara que la veig sí
que és la que jo pensava, és que el conflicte de docents m’havia
despistat perquè el que demana, la pregunta ...

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, li he de passar la paraula, jo ja llegeixo l’enunciat.
Té vostè la paraula, perdoni.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Ah, sí, perdoni, moltes gràcies. Sí, m’havia despistat amb
l’enunciat aquest de conflicte dels docents, perquè el que diu
exactament la pregunta és: li sembla que un càrrec de la
Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats, que considera
que els sindicalistes són gentussa i llocs carronyaires, posarà
pau al conflicte dels docents a Menorca?
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, li contesta l’Hble. ...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdoni, no he acabat la intervenció..., és que formulava la
pregunta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Ah, perdoni. Idò continuï.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, des que es va aprovar el Decret de tractament integrat de
llengües el sector educatiu ha mostrat la seva oposició a un
projecte que considerava lesiu per al sistema, poc pensat, poc
planificat, imposat sense consens, que no creuen que aprendran
anglès, precisament per parlar amb anglès o per tenir bona
competència en anglès a la Universitat mateixa, si amb el Pla
Bolonya hi ha altres sistemes que vostès han retallat, per
exemple l’ERASMUS o altres programes que significaven una
immersió en un idioma estranger a l’alumnat, açò ha quedat
retallat i, en canvi, se substitueix per aquest decret en el qual
confia molt poca gent. I per tant, ha estat el detonant d’aquesta
crispació.

Però potser a Menorca aquesta situació de crispació o de
rebuig s’ha vist incrementada per al cas dels directors
expedientats injustament per la conselleria. Una de les
conseqüències que va provocar açò va ser la dimissió del
delegat territorial d’Educació, del Sr. Julián Hernández,
dimissions que vostès, de manera molt patètica, perdoni que li
digui, van voler vestir de jubilació, cosa que ell mateix es va
encarregar de desmentir a la premsa. Van dir que es tractava
d’una jubilació pactada. El Sr. Julián Hernández, persona que va
nomenar el Partit Popular per al càrrec de delegat ja pensava
jubilar-se, és cert, l’endemà, però va voler dimitir perquè quedés
ben explícita la seva intenció, la seva protesta a la manera
d’actuar de la conselleria en el cas dels directors expedientats a
Maó, però també per la manera d’aplicar el TIL, i per açò va fer
declaracions, una volta dimitits; que es va posicionar en contra
de la mesura disciplinària als directors de Maó, va dir, i també
contra la pressa a implantar el TIL, i diu textualment, agafat
dels diaris: “El TIL és un bon projecte a llarg termini, però no
poden anar tant accelerats, pretenen fer integrals abans de saber
multiplicar.” Aquesta és la definició del TIL del delegat
d’Educació nomenat pel PP i dimitit després ell mateix.

Dia 1 d’agost, per tant, va presentar la dimissió el Sr. Julián
Hernández, i fins dia 20 de setembre no es va nomenar la
següent delegada. Enmig, és a dir, un mes i mig llarg, uns
quants intents de cercar substituts al càrrec que no van
fructificar. En primera instància, el dia 2 d’agost, es va nomenar
el Sr. Guillem Ferrer Monjo, diaca, professor de religió i
exdirector de la COPE a l’illa, el qual, dia 4 d’agost, abans de
prendre possessió, ja havia renunciat a causa del malestar
provocat a la pròpia comunitat cristiana de l’illa i per a no
generar més controvèrsies. Sabem que es van cercar altres
professionals, però cap no va acceptar el càrrec. Açò els dóna,
senyors i senyores, el pols de l’ambient que es respira en el
sector educatiu de la nostra illa, ningú no volia ser delegat

territorial a Menorca. No s’han demanat per què d’aquesta
situació, Sra. Consellera?

No van trobar cap professional quan aquest és un càrrec
interessant per a molts i aquest curs, per tant, que havia
començat de manera tan normal, va començar sense delegat
territorial d’Educació.

I finalment, s’ha de cercar una persona de partit, perquè, a
més, un grup de pares i mares van acampar davant la delegació
d’Educació perquè volien fer arribar a la conselleria la seva
repulsa per la situació dels directors i de l’educació en general,
i no trobaven interlocutor. I aquesta persona de partit és la Sra.
Maite Torrent, la vinculació de qual que té amb el món de
l’educació és ser regidora de la matèria a l’Ajuntament de
Ciutadella i haver participat a PIME.

I jo no voldria que s’interpretés de cap manera que tenim res
personal contra ella, ni prop fer-hi, i si explic açò és perquè ha
sortit a la premsa, però és que no feia ni un que, per desgràcia
seva, aquesta senyora, la Sra. Maite Torrent, regidora de
l’Ajuntament de Ciutadella, havia enviat un e-mail als seus
companys de consistori que va reenviar, per error a funcionaris
i altres portaveus de l’ajuntament, que deia textualment: “Estoy
harta de que seamos la caperucita y estemos rodeados de lobos
astutos, villanos y muy, muy carroñeros. Ya es hora de que les
dejemos con el culo al aire”. Per açò Maite Torrent, qui ha
d’anar, diu el diari, de número 2 a la candidatura de Pedro
Gener a la presidència local del partit, va cridar la resta del
govern municipal i els va dir “A las barricadas. Además de
defender a la policía, callamos lo que sabemos de los
sindicatos, somos la milk”, va acabar.

Bé, idò una persona que ocupa un càrrec que en lloc de
treballar per pacificar el sector, fonamentalment el docent, ja
veuen com pensa. És per aquest motiu que voldríem conèixer la
seva opinió, vostè la va nomenar i volíem saber si la Sra. Maite
Torrent pensa açò dels sindicalistes, que empra aquests
qualificatius, i fins i tot per escrit, està capacitada per posar pau
al conflicte dels docents a Menorca?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri, vostè
es creurà el que vulgui, jo vaig anar a cercar el Sr. Guillem
Ferrer, açò és ver; també és ver que va rebre moltes pressions,
la qual cosa és indigne de les persones que li van fer les
pressions, però no vaig cercar a ningú més, si no ho diria
perfectament, no vaig tenir ni una, ni dues persones, no, no, no,
així de clar. Li diré més, tenia quatre o cinc candidats de gent
que volia ser delegat de Menorca, i si em vaig torbar va ser
perquè vaig voler pesar la persona adequada i açò ho sé jo. Si
no, no tendria cap inconvenient a dir-li el contrari, vostè no
sabrà més del que sé jo a dirigir aquesta conselleria en el
nomenament dels que han de ser els seus delegats.
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I li diré una altra cosa, consider molt poc digna la pregunta
que fa vostè respecte de la Sra. Torrent, perquè, primer, açò és
una correspondència que va enviar a companys i que, per error,
es veu que va ser, jo ni tan sols ho sabia, perquè fa més d’un
any, em diuen, perquè ni ho sabia, m’he temut arran de la
pregunta, però és molt indigna perquè aquesta senyora va saber
anar a demanar disculpes als sindicats. I que vostè ara aquí, que
no anava amb vostè, i les hi van acceptar, ho dugui d’aquesta
manera per atacar la feina d’una persona només amb una frase
que va dir a un moment determinat i va saber demanar
disculpes, i açò ho havia demanat, ho trob, no ho trob ni lògic
ni ètic.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies. La Sra. Delegada, m’estranya molt que s’hagi
assabentat per la meva pregunta, perquè açò va sortir per la
premsa, vostè és de Ciutadella, açò va passar a Ciutadella i va
sortir pels diaris, va sortir i quan la va nomenar vostè va tornar
sortir, va sortir pels diaris, no em digui que no. No sé si no li
passen els dossiers, vull dir que jo no m’ho he inventat, ni m’ho
han passat, açò es va filtrar, efectivament, a la premsa, vull dir
que jo me n’he assabentat per la premsa, ni tan sols tenc l’e-
mail ni res de res.

I bé, els càrrecs públics han de procurar ser acurats quan es
refereixen sobretot als funcionaris, per açò el que jo pos en
dubta és després si realment pacificarà la situació que tenim a
Menorca, que és molt delicada, però molt.

I després hi ha una altra qüestió, que bé, no sé si és
important o no, però fins al moment els delegats d’Educació a
Menorca sempre havien estat lligats a l’escola, governés qui
governés, el Sr. Francisco Pons del Partit Popular, el Sr. Eduard
Riudavets del Grup MÉS, el Sr. Monerris, també del Grup
Popular, el Sr. Coll del PSOE, o el Sr. Julián Hernández, ara
nomenat pel Partit Popular, tots ells professionals i també amb
un perfil de gestió, alguns havien exercit de directors de centres
també, perquè és un lloc en què es necessita actuar entre les
demandes dels centres i les possibilitats de la conselleria i tenir
una visió general per poder prioritzar aquestes demandes. A
més, també tots ells tenien aquest perfil conciliador i mediador
la qual cosa pensam que és el que fa falta.

Ara ens trobam una persona que no sé si al final resultarà
així, jo esper que no, però que en un principi, clar, espanta un
poc pel fons que traspua aquestes paraules, parlar de
“carroñeros y gentuza” quan es refereix a policies municipals,
clar, és que és un poc fort. I que d’aquí que pugui exercir la seva
funció amb solvència, supòs que passarà un temps, per açò
tothom aprèn, perquè hi ha moltes tecles a tocar en el món
educatiu, i més si has de donar resposta immediata, molt
propera als centres.

Em dirà que a la Gerència de l’hospital Mateu Orfila també
s’hi ha posat una persona que no és de l’ofici i té raó, però
nosaltres ho vam criticar també quan vam conèixer el
nomenament, perquè també pensam que millor un professional
que pugui comprendre les demandes dels sanitaris en aquest cas
i també les demandes de la gestió econòmica, les quals de
vegades obliguen a dir que no, però almanco el Sr. Yebra té un
perfil conciliador, el contrari del que tenia el seu antecessor, que
sí que ho era professional, vull dir que açò va amb les persones.

En qualsevol cas, els dos són exemples que els
professionals, tant de Sanitat com d’Educació, no volen anar
amb vostès, que vostès no en troben de professionals ara que
vulguin anar amb vostès amb el seu projecte, no volen saber res
de la política del president Bauzá. I han d’acudir a persones que
no sé si saben ben bé on es fiquen i que ho fan per disciplina de
partit o no ho sé molt bé.

Res més, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera.

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

No hi ha contrarèplica. Gràcies.

I.14) Pregunta RGE núm. 9852/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a registre d'escrits.

LA SRA. PRESIDENTA:

Per formular la pregunta RGE núm. 9852/13, relativa a
registre d’escrits, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, en aquesta seré molt breu. I aquesta fa referència que
aquests dies que hi havia vaga i tot el conflicte educatiu era en
el seu moment àlgid, alguns pares i mares van anar a la
Conselleria d’Educació a registrar uns escrits que demanaven
que s’acabés el conflicte i que posessin solució a la situació. Bé,
hi van anar bastants i es van trobar amb la policia, anava la
policia aquí a la conselleria a l’illa de Mallorca, a Palma, va
arribar la policia i els va fer posar en fila, estaven parlant els
papàs i les mamàs, amb els filles també allà, amb bebès, amb de
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tot, parlaven entre ells i els feren posar en fila per entregar el
seu escrit, dient que si parlaven uns quants allò ja era una
concentració no autoritzada, ilAlegal.

Bé, aquest cas, açò va passar dia 18 de setembre, i no és un
cas únic, precisament a la Delegació de Menorca, també, quan
va prendre possessió, em pens que era la nova delegada, també
hi va anar la policia, no sé per què; la Guàrdia Civil ha estat
present a inauguracions, per exemple a la UIB, a Alaior, hi
havia la Guàrdia Civil, tampoc no sabem molt bé per què,
perquè la gent era allà pacíficament, tal vegada duien una
camiseta com la que duc jo, però dur una camiseta no vol dir
que sigui jo violenta, ni res, supòs, i clar, açò feia molta estona
que no es veia. Jo no sé què els preocupa, de què tenen por
d’aquestes persones que es manifesten o que van a explicar, o
que pacíficament demostren el seu desacord amb certes accions.

Voldria saber, per tant, qui és que crida la policia? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Miri, així
com vostè la formula, qui va telefonar la policia per vigilar els
pares i mares, jo crec que ningú. Vull dir, a la conselleria ningú.

Ara, també li dic, jo, les mesures que pren la policia de
seguretat són cosa seva, jo no don ordres ni ningú de la
conselleria de com ha de fer la feina la policia. I si la policia va
a determinats llocs és perquè tenen informació, segurament
seva, d’investigació, que els diu que aquells llocs es poden
produir conflictes a un determinat moment. Ara, açò ho hauria
de demanar a Interior, a seguretat de l’Estat, perquè jo no en
tenc ni idea. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Conseller. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Molt breument, perquè, bé, doncs es veu que
la policia hi va tota sola, ja farem la pregunta a l’Estat, a veure
qui envia la policia i la Guàrdia Civil, en el cas d’Alaior m’ho
van explicar, evidentment, perquè vaig tenir ocasió de demanar-
ho, i aquí doncs ja faré la pregunta o toqui.

El que està clar és que hi ha com a una por a no sé què, i açò
ho voldria aclarir, perquè per ara jo crec que tots els
manifestants sempre han estat molt pacífics, fins i tot quan hi va
haver 100.000 persones al carrer no va haver-hi incidents i és un
tipus de persones que normalment no tenen perquè actuar d’una
altra manera. I jo li demanaria que s’evités aquesta situació que
em recorda quan jo estudiava, quan jo estudiava hi havia els
grisos, i fa molt mal efecte açò.

Jo sé que vostè no va a molts actes públics, d’inauguracions,
d’exposició o de taules rodones i supòs que també açò entra dins
aquest temor. Però jo li dic que no tengui por, Sra. Consellera,
no crec que ningú no tengui ocasió, no tengui per què fer cap
tipus d’acte fora del normal i de l’habitual i de demostrar el seu
desacord, la qual cosa és lícita i és lògica i entra dins la llibertat
d’expressió.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, consellera.

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

Si, moltes gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada.
No, només per dir que aquesta consellera por no en té cap,
hagués volgut veure molts de consellers al meu lloc, cap por. Jo
esper que, efectivament, tothom sigui tan respectuós i tan
democràtic i no insulti gens ni faci cap tipus de coacció, com
vostè desitja, perquè ho desitjam tots. Esper no haver de llegir
mai que ningú no ha insultat, ningú no ha coaccionat, ni ningú
no ha fet res a ningú, a una persona sigui del signe que sigui,
simplement perquè difereix o pensa diferent.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.15) Pregunta RGE núm. 9853/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Decret 5/2013.

Per formular la pregunta RGE núm. 9853/13, relativa a
Decret 5/2013, té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps
màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies. Aquesta pregunta va en relació amb el
Decret Llei 5/2013, que es va fer immediatament que el
Tribunal Superior de Justícia va dictar una interlocutòria que
anulAlava les instruccions del secretari general autonòmic i
també del calendari d’aplicació del TIL. A les dues hores
d’aquesta interlocutòria, el Consell de Govern va aprovar un
decret llei, relatiu a la implantació del sistema integral de
llengües en el curs 2013-2014. Aquest decret llei ja s’ha
convertit en llei, però s’han anunciat recursos contenciosos
administratius i el nostre grup també presentarà un recurs
d’inconstitucionalitat per uns motius molt clars que vull deixar
patents en aquesta comissió.
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El decret llei és una figura normativa que està a l’abast del
Govern com a instrument excepcional, previst per a situacions
excepcionals. Segons l’article 86 de la Constitució i el 49 de
l’Estatut d’Autonomia. I en aquest cas pensam que s’ha fet un
ús pervers d’aquest instrument normatiu, perquè s’ha dictat per
esquivar una resolució judicial adversa a una disposició
reglamentària del Govern que pot estar viciada de nulAlitat de
ple dret, perquè va ser dictada sense respectar determinades
previsions establertes en la Constitució, l’Estatut d’Autonomia
i també la Llei orgànica d’Educació, relatives al dret a
l’educació i a la necessària participació de la comunitat
educativa en el seu plantejament general.

També, perquè no respon a cap situació de necessitat urgent
i extraordinàries, segons la jurisprudència del Tribunal
Constitucional i perquè imposa, segons una norma amb rang de
llei dictada pel Govern, fent ús d’un instrument excepcional, un
canvi radical en el model educatiu de les Illes Balears, sense la
tramitació en aquest parlament.

Aquest govern ja ha dictat 24 decrets llei en dos anys i açò
ja demostra la poca consideració que té per als canals de
participació democràtics. Nosaltres ja hem anunciat
públicament que treballarem per aconseguir la impugnació
d’aquesta norma, que ha vulnerat molts de preceptes
constitucionals, estatutaris i de legislació orgànica estatal, com
per exemple, l’article 27 de la Constitució Espanyola, perquè
afecta ilAlícitament al dret fonamental de l’educació,
concretament a l’article 5, que diu que “els poders públics
garanteixen el dret de tothom a l’educació mitjançant una
programació general de l’ensenyament, amb la participació de
tots els sectors afectats i la creació de centres docents”. I aquí no
s’ha comptat amb el sector. O el fet que envaeix àmbits de
regulació que corresponen a l’Estat, ja que un govern autonòmic
no pot regular l’aprovació de projectes educatius al marge de les
disposicions establertes per lleis orgàniques dictades per les
Corts Generals, ens referim a l’article 127 de la LOE i als
articles 9.3 i 149.1.3 de la Constitució Espanyola.

Aquest decret vulnera també, en la nostra opinió, els articles
86 de la Constitució espanyola i el 49 de l’Estatut d’Autonomia,
que únicament permeten la utilització del decret llei amb
caràcter excepcional, per afrontar situacions d’extraordinària i
urgent necessitat i que imposen límits materials molt estrictes.
En particular, diuen que no poden afectar cap dret fonamental
i aquest afecta el dret a l’educació.

Per tant, amb aquest decret el Govern incorre en frau de la
Constitució i de l’Estatut d’Autonomia i ultrapassa els límits
materials que aquestes normes estableixen per fer ús d’aquest
instrument i perquè no hi ha cap situació excepcional que
possibiliti emprar lícitament aquesta figura. No es pot
considerar excepcional una resolució de suspensió dictada pel
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, ni tampoc no
ho és el començament del curs escolar. 

Vulnera també l’article 118 de la Constitució Espanyola,
perquè un govern autonòmic no pot dictar una norma amb la
finalitat i el propòsit d’eludir, esquivar o menystenir una
resolució dictada per un òrgan del poder judicial. Tothom té
l’obligació de complir les sentències i altres resolucions fermes
dels jutges i dels tribunals i de prestar la colAlaboració que
aquests requereixen en el curs del procés i en l’execució d’allò

que hagi resolt. Ningú no pot defugir d’aquesta obligació i que
ho faci un poder públic és encara més greu, atès que els
correspon garantir els principis constitucionals i estatutaris i tots
els seus membres han promès o jurat complir i fer complir
aquestes normes. En lloc d’açò, ha menyspreat el principi de
separació de poders, implícit a l’estat social i democràtic de
dret, segons l’article 1 de la Constitució Espanyola, com també
de submissió del Govern al control jurisdiccional, segons
l’article 106.1 d’aquesta mateixa Constitució.

Tot indica per tant, que si prosperen els recursos que s’han
interposat en contra del decret llei, aquest podria ser anulAlat. I
si és així, si la sentència dels recursos contenciosos
administratius contra el Decret 5/2013 es resolen amb una
sentència desfavorable a la conselleria, pensa el Govern fer
després un altre decret llei?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Una vegada
més li dic que si es llegeix bé la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia, és per un defecte formal, no pel fons.
També li record que hi ha dues interlocutòries posteriors, una
denegant l’execució de la interlocutòria primer i un altre
denegant l’accés al Constitucional.

En darrer lloc, li he de dir que el decret llei és una norma
legal, correcte dins l’estat democràtica i jo supòs que per açò,
vostès van dir públicament fa poc que si governaven, el primer
que farien seria fer un altre decret llei per derogar aquest,
perquè si no, no té cap sentit que no el puguin aplicar els altres
i vostès el puguin aplicar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, Sra. Rita, té
vostè la paraula per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. No, Sra. Consellera, nosaltres vam
dir que el derogaríem, que faríem un decret llei, açò no ho vam
dir. Vam dir que el derogaríem.

Però jo en realitat he fet aquesta pregunta perquè es tracta
d’un escenari que és possible, perquè la darrera interlocutòria
del Tribunal Superior de Justícia que vostè ha mencionat, s’ha
manifestat en el moment en què la peça separada de suspensió
encara no s’havia formulat bé la demanda. Únicament s’havia
interposat el recurs, s’havia fet l’escrit de la interposició i aquest
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escrit es limita a assenyalar contra el que es posa el recurs, quins
advocats es presenten, qui és el procurador, etc., sense exposar
el perquè ni tampoc els motius o fonaments. En vista després de
la demanda, quan es faci i de la seva motivació i fins i tot de
l’expedient en el seu conjunt, després la sala pot perfectament
canviar de parer i decidir que hi ha motius no només
d’ilAlegalitat, sinó també d’inconstitucionalitat. 

És més que evident per a nosaltres que amb aquest decret
llei el Govern ha volgut obviar les vies participatives que
imposa la Constitució i la legislació orgànica de l’Estat i que la
norma incorre en vicis d’inconstitucionalitat, com he dit, que
pensam que no es poden consentir avui en dia. La Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia va
intuir aquesta vulneració de la norma reglamentària, dictada
inicialment per part del Govern. Va intuir que el seu contingut
podia ser estar viciat de nulAlitat de ple dret i per açò va acordar
la suspensió de la seva aplicació. Els defectes de forma que diu
la consellera, són defectes de molt de calat, perdoni’m.

Però vostès el que han fet és burlar tot açò, aquest
interlocutòria de la Sala Contenciosa Administrativa amb un
decret llei. La seva reacció, per tant, no es va fer esperar ni tan
sols dues hores després de conèixer-se la suspensió d’aquesta
norma. I el Govern, per tant, aquest defecte de forma el
converteix en decret llei i després aquest defecte de forma queda
convertit ara en llei. I d’aquesta manera s’evita el possible
control jurisdiccional i s’aprofita també, de passada, per derogar
l’article 20 del Decret TIL, per posar encara més dificultats a la
comunitat educativa, que ara ja no disposarà de cap possibilitat
d’establiment periodificat del nou sistema lingüístic que el
Govern s’entesta en establir, sense tenir present les dificultats
d’aprenentatge que açò suposarà per a l’alumnat, ni les
dificultats afegides que s’imposen a la tasca del personal docent
i a les dels pares i mare.

En definitiva, nosaltres pensam que en aquesta comunitat
autònoma actualment el sistema educatiu d’aquesta comunitat
autònoma es troba en una greu inseguretat jurídica i també
pedagògica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera, té vostè la paraula.

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Miri, ja no
discutiré més les interlocutòries, perquè saber-los llegir.
Simplement basta llegir l’acta i veure que no ralla del Decret
TIL, sinó d’un annex i que és per temes de forma. No podem
rallar amb la paret, basta llegir un document jurídic i saber-lo
interpretar.

Quant a la inconstitucionalitat, vostè pot pensar el que
vulgui, la respectam, però nosaltres discrepam.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera.

I.16) Pregunta RGE núm. 9854/13, de l'Hble. Diputada
Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a progressió que suposa el curs 2013-
2014 l'aplicació del TIL.

Per formular la pregunta RGE núm. 9854/13, relativa a
quina progressió suposa el curs 2013-2014 en l’aplicació del
TIL té la paraula la Sra. Cristina Rita, per un temps màxim de
deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. La pregunta diu quina progressió
suposa el curs 2013-2014 en l’aplicació del TIL a l’alumnat de
primer d’ESO, estam parlant de l’alumnat de primer d’ESO.
L’hem formulada perquè li hem sentit moltes vegades dir que
l’aplicació del TIL és progressiva, el contrari del que sent dir als
professionals i als experts.

El Decret 15/2013, de tractament integrat de llengües diu
que la progressió en la introducció de llengua estrangera per al
curs 2013-2014 serà que en infantil s’aplicarà en el segon cicle;
a primària als de primer, tercer i cinquè; a secundària als de
primer, fins arribar a la implantació total el curs 2017-2018.

Si progressiu vol dir que s’avança per graus lentament,
vostès han fet una interpretació que vist en el seu conjunt
d’organització de les etapes educatives pot tenir una lògica, la
lògica seva evidentment, la de subjecte agent. Però pensam que
no la té en absolut en el cas del subjecte pacient, en el cas de
l’alumnat, sobretot quan parlam dels que cursen graus més
avançats.

Què passa amb l’alumnat de primer d’ESO que es troba amb
una classe de matemàtiques, de medi o de socials en anglès? Ha
estat aquesta una introducció progressiva per a ell, gradual, d’un
idioma estranger que no té ocasió ni tan sols de parlar o de
practicar a l’entorn social i familiar en què es mou?, perquè
aquesta és una de les característiques que ens separen a
nosaltres d’altres països, on és més normal pair idiomes
estrangers que en el nostre. Passa açò malgrat que som un país
eminentment turístic.

Han pensat amb açò? En la dificultat que pot tenir un
alumne de primer d’ESO per seguir les classes? I si no pot, què
passarà amb aquest alAlot? Vostè sap que estan baixant els
nivells dels continguts de les matèries troncals per aquesta
qüestió? Sap que tornen plorant, com he dit abans, a casa seva
perquè no s’assabenten d’allò que s’explica a classe? Més
encara, què passarà amb aquell alumnat que té dificultats per
seguir l’aprenentatge normal de matemàtiques, de llengua, del
que sigui, amb les llengües que ells dominen? Què passarà amb
aquestes llengües que no dominen?

Res més. Esper la seva contestació. Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Diputada. Tal i com
li he dit, si s’hagués llegit la interlocutòria del Tribunal Superior
de Justícia, hauria vist que l’annex d’implantació es va derogar
el 2008, si un s’ho llegeix amb calma ho veu.

Però el 2013-2014 s’aplica a primer d’ESO. La idea és una
progressió gradual que serà pactada, intentarà ser pactada a les
meses sectorials amb els representants dels treballadors i dels
professors. Intentarem pactar al màxim aquesta progressió
perquè l’ESO té quatre cursos: primer, segon, tercer i quart.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo entenc que progressiu és
començar d’infantil i anar pujant, açò seria una progressió dins
un centre, que és allò que han fet altres comunitats autònomes.
Són projectes que es programen a molts d’anys. Per exemple, la
tercera llengua i el de les seccions europees està plantejat per als
de 8 anys i era voluntari per a aquells que tenien una capacitat
amb aquesta llengua, etc., és a dir, proposava una progressió.

Ara el problema serà que quan es vegin els resultats
d’aquests alAlots d’ESO que han començat ara la classe d’un
assignatura no lingüística en anglès, no sabrem quin serà el
resultat fins d’aquí a molts d’anys. Vostè no estarà en política
ni jo tampoc, supòs, segur, vaja, perquè aquesta progressió no
existeix. Pensi, a més, que hi ha alumnat que té diferent nivell
d’anglès. Hi ha instituts que reben alumnat de diferents escoles
de primària i hi ha diferents nivells d’anglès. I els ajunten a
classes de matèries no lingüístiques amb aquest idioma. I açò de
progressió per a mi en té poc.

Bé, esper les seves respostes. Jo crec que és una pena no
haver aprofitat el Pla plurilingüe que tenia una progressió també
d’un parell de cursos, que ni tan sols s’ha avaluat, no sabem què
està passant amb aquelles escoles, que voluntàriament s’hi
havien acollit i eren centres que podien estar preparats. Però no
és el mateix trobar-nos amb alumnes que tenen dificultats
d’aprenentatge en la seva pròpia llengua.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En torn de contrarèplica, Sra.
Consellera, té vostè la paraula.

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

No hi ha contrarèplica.

II. Compareixença RGE núm. 9423/13, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, de la consellera d'Educació,
Cultura i Universitats, per tal d'informar sobre els
projectes educatius 2013-2014.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam al segon punt de l’ordre del dia que
consisteix en la compareixença RGE núm. 9423/13 de la
Consellera d’Educació, Cultura i Universitats, solAlicitada pel
Govern de les Illes Balears, per tal d’informar sobre els
projectes educatius 2013-2014.

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats. Jo vaig
demanar aquesta compareixença voluntària per explicar
precisament tota la política educativa d’aquest govern. Els diré
una cosa, tota la política i tot l’entorn girarà a favor i en pro els
alumnes. És ver que hi ha altres sectors importants, com són
professors, sindicats, però per damunt de tots els altres sectors
es prioritzaran els alumnes, perquè creim que hem de rompre
amb l’endogàmia d’un sistema que no funciona i no funciona
pel fracàs que tenim. A mi em va preocupar veure que totes les
comunitats autònomes estaven francament preocupades per uns
nivells de fracàs que tenien i que eren molt inferiors al nostre,
perquè nosaltres estam els darrers dels darrers i açò ho hem de
canviar. I el que no podem fer és mantenir inactiu el sistema, o
sigui no fer res, mantenir una inactivitat en el sistema actual.

La primera mesura precisament és l’aplicació del
trilingüisme. És un projecte valent, pioner a tota Espanya,
perquè totes les comunitats autònomes, aquesta la primera, el
practiquen de forma voluntària des de fa anys, però a molts pocs
colAlegis i de forma residual. Però per primera vegada aquesta
comunitat l’universalitzarà, el farà accessible a tots els alumnes
amb més bones notes, amb més males notes, amb millors i
pitjors resultats, de famílies amb un nivell adquisitiu més baix
o més alt, perquè la solidaritat i la voluntat que l’escola pública
doni a tots igualtat d’oportunitats és allò que cerca aquest
govern. 

I per què aquest trilingüisme? Per moltes raons. Una raó,
perquè ens permet seguir estimant i cuidant la nostra llengua.
Molts de vostès pensaran que per lluitar, per cuidar la nostra
llengua, el català que parlam a les Illes Balears, es necessita una
immersió, nosaltres no ho compartim, ho respectam, però no ho
compartim. Entenem que amb un trilingüisme es defensen
perfectament l’ús i el domini de la nostra llengua. Entenem que
és necessari dominar perfectament la llengua castellana, molt
oblidada aquests darrers anys i que també és necessària quan se
surt de les illes, de Catalunya o de València.
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També entenem que és necessari el domini d’una llengua
estrangera, principalment l’anglès i ja duim molts d’anys de
retard, perquè açò ja no és un mèrit, és una necessitat. I per què
és una necessitat? Vegem els joves que acaben l’escola i que no
van a la universitat. El 60% de les ofertes de feina d’aquestes
illes exigeixen, demanen l’anglès. Si volem el domini de
l’anglès, si volem tenir persones competitives, treballadors que
tenguin feina i que puguin competir amb l’exterior, hem de
donar el trilingüisme. Si volem tenir treballadors i persones que
no es poden pagar classes o anar a colAlegis particulars o privats,
precisament perquè creim en una educació pública, i l’únic que
els ofereixen aquests colAlegis privats, pagant importants
quantitats cada mes, es una educació trilingüe, hem de procurar
que la tenguin precisament a l’escola pública i sigui a l’abast de
totes les classes socials i de tots els ciutadans.

Si ara no rallam de les ofertes de feina i ja hem rallat del Pla
Bolonya, de què parlam? Si als nostres alumnes de les
universitats els donen assignatures en anglès hem de tenir el
nivell per poder donar aquestes assignatures; si les titulacions no
se’ls donen perquè els demanen un nivell B2 hem de tenir
aquest nivell. Parlam de coses que ja s’exigeixen des de fa
quatre anys.

També tenim moltes idees quant a la formació professional,
tenim dos grans projectes: un que ja el vam transmetre al
ministeri i ens consta que hi ha una comissió de feina, també del
ministeri, que és la integració dels certificats de professionalitat
del SOIB en la formació professional reglada, precisament per
lluitar contra el fracàs i abandonament escolar. I aquells
alumnes que abandonin l’educació reglada, perquè sigui més
rígida i tengui més difícil accés, tendran un accés més flexible
a través dels certificats de professionals que emet, en el cas de
Balears, el SOIB, els quals són homologats i que s’hi fa feina
tant a nivell de la comunitat autònoma, com a nivell de
ministeri, perquè els blocs de matèries siguin homologats a la
formació professional reglada i poder encaminar aquests joves,
reconduir-los cap a l’escola reglada, alAlots que probablement
deixarien d’estudiar, o no tenien uns rendiments tal vegada tan
bons perquè no els agradava tant la matèria, els quals són
difícilment reconduïbles directament a l’escola reglada, però sí
seran més fàcilment reconduïbles a través dels certificats de
professionalitat.

També fem feina i canviarem, i així ho farem per a l’any que
ve, tota la formació professional de Balears, perquè volem tenir
una formació professional adequada i relacionada amb el mercat
i amb la demanda laboral.

És a dir, tenim moltes idees per canviar el sistema educatiu
d’aquestes illes. A vostès els agradaran més o els agradaran
manco, cadascú a cada moment té l’obligació de governar i té
la responsabilitat de fer-ho.

També volem lluitar a nivell d’Estat per aconseguir,
precisament, que les Illes Balears, a nivell d’Educació, se’ns
reconeguin els mateixos drets que a l’altre arxipèlag, que és les
Illes Canàries. Per primera vegada, fins i tot a un moment de
falta de recursos, les beques per als estudiants que estudien fora
de les Illes s’han igualat per a Canàries i per a Balears, i va ser
gràcies a una gestió d’aquest govern. Per primera vegada, els
alAlots que parteixen de les Illes, quan van a estudiar a la
península, se’ls dóna la mateixa quantitat addicional dins les

beques ordinàries que precisament a les Canàries, i açò va ser
per una gestió d’aquest govern. Per primera vegada, a la
LOMCE s’inclou un article que en els plans territorials
d’educació, no existia abans, s’estableix i es reconeix la
insularitat com a un criteri de repartiment de fons. Açò no
s’havia reconegut mai i açò és el que farà aquest govern, aquest
govern lluitarà, primer, per canviar el model des d’aquí, aplicar-
lo i a adaptar-lo a les necessitats de les Balears, a les necessitats
internacionals i també per fer-se veure a nivell del sistema
educatiu de la resta del país, per aconseguir millores per als
nostres estudiants i ajudes, les mateixes de què disposen altres
comunitats autònomes, com Canàries, que, per desgràcia, no
tenia Balears, hagi governat qui hagi governat, no les tenia, i
que pensam que als nostres estudiants la insularitat és un factor
que ens marca, haver de desplaçar-nos, agafar avió o vaixell és
una dificultat afegida i que se’ns havia de reconèixer el mateix
que a les Illes Canàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions. Per la qual cosa es demana als portaveus si volen
una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Podem continuar? Podem continuar, idò.

Idò, per tal de formular les preguntes o observacions, tot
seguit procedeix la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera pot contestar globalment totes les preguntes o
observacions formulades o bé contestar individualment, després
de la intervenció de cada portaveu.

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Sra. Consellera, aquesta
compareixença va ser solAlicitada per vostè mateixa a principi de
curs, cosa que ens va semblar adequada i que és el que s’ha de
fer quan comença un nou, però sobretot en el cas d’un curs com
l’actual, després de tots els fets ocorreguts durant l’estiu, que
havien convulsionat el sistema educatiu de les Illes Balears.

L’anterior compareixença s’havia produït el mes de juny i
des de llavors fins ara, com he dit, el sistema educatiu s’ha
trasbalsat. Jo pensava que em diria més coses que allò del fracàs
escolar, l’FP, que no han posat un duro, ni una peça en els
pressuposts, ja ho mirarem, o allò de les beques universitàries
de les quals també en podem parlar més tard, però vaja, jo diria
que el sistema educatiu és una cosa que esperàvem més
contingut. Sobretot que no n’havíem parlat des del mes de juny.
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Bé, havia sortit, però ho explicaré jo, si no, els dos anys
anteriors havien estat molt durs i quan vostè va prendre
possessió, molt durs pels retalls pressupostaris, uns retalls que
havien recaigut en l’alumnat més vulnerable, del qual jo voldria
saber quins projectes té per a aquest tipus d’alumnat. I açò havia
significat una marxa endarrera en els avanços dels darrers anys
en qualitat educativa, perquè descendien els índexs de fracàs, ja
no dic d’abandonament, del qual em podem dir que és per
qüestió de l’atur, no, parl de fracàs, el fracàs descendia. I de fet
ara, amb les darreres proves de diagnosi que s’han fet, record
que vaig veure (...), que va sortir pel diari, per exemple, que
l’alumnat dels primers cursos d’ESO tenen millors
competències que els de quart, i aquests ja, als que els ho van
fer a segon, ja són a quart, i els de quart jo són a batxillerat, vull
dir que avançam quant a fracàs escolar.

I em parla de la resta de comunitats autònomes i jo li dic allò
de sempre, amb el sistema de la mateixa LOE, amb el mateix
sistema educatiu no es pot comparar el País Basc, les
comunitats del nord de la península amb les de l’arc
mediterrani; és a dir, no cerqui només raons de tipus educatiu,
hi ha altres raons que vostès no volen estudiar o que no s’hi
volen afrontar i que les hem d’afrontar entre tots.

Però a més d’aquestes retallades pressupostàries, també
volem fer conseqüències que per al sector educatiu ha tingut
també una gestió imposada per la força i basada en una política
lingüística, la seva política lingüística, la qual pens que ha
condicionat tota la resta. Aquesta determinada política
lingüística surten les altres normatives que van ser elaborades
pel conseller anterior, però que li tocarà posar a vostè en marxa.
Ja hem tengut un bon exemple amb el Decret de tractament
integrat de llengües, i ara ens queda per constatar la realitat i les
conseqüències que tindran el projecte de llei de símbols o el
projecte de llei de convivència d’utilitat del professorat, les
quals ja eren prou dures i que ja han causat prou malestar sobre
el paper i sense que s’hagin aplicat encara. I volem saber a
veure què passarà, a veure què ens pot dir de com es troba
aquesta situació, si les pensen aplicar o no quan s’aprovin.

Però si ja l’ambient en el sector educatiu era molt complicat,
amb els dos anys anteriors, des que vostè va prendre possessió
fins ahir mateix, el sector educatiu s’ha convertit ara en una
torxa en flames, no se soluciona cap dels problemes que tenien
i en canvi s’hi n’han afegit de nous.

Sra. Consellera, vostè ens ha vingut a explicar els projectes
del curs 2013-2014, però nosaltres també li voldríem dir que en
té un de projecte que és prioritari i que és ara acabar amb el
conflicte educatiu, açò ha de ser la seva prioritat Sra.
Consellera. I també li dic abans de res que no acabarà per la
força amb aquest conflicte, per la força podrà aconseguir una
tranquilAlitat aparent, però res més, el foc continuarà per davall
ben igual que aquells incendis que s’han extingit i que de cop
surten com a una explosió les flames a la superfície.

Consellera, per favor, li deman que acabi amb el conflicte,
el primer, segui amb qui hagi de seure, s’ha de seure i ha de
negociar, però ha de negociar de veritat i fent cessions, perquè
en una negociació s’han de fer cessions per les dues parts.
Aquest conflicte acabarà enquistant tot el curs i tota la seva
gestió. I també ha tingut unes repercussions importants que
s’han vist reflectides, com hem vist abans, en els mitjans de
comunicació. Ens hem passejat ja per diverses cadenes
televisives, amb programes d’humor, més els programes que
han vengut a fer aquí les ràdios nacionals; ha aconseguit que les
Illes Balears no se la conegui internacionalment no només com
a destí turístic, com fins ara, sinó també per l’excepcionalitat
que representa el conflicte educatiu, el qual ha unit progenitors
i professorat en contra del Govern i del qual se n’ha fet ressò
fins i tot la cadena Al Jazzera o el Telegraph o el (...), diaris
francesos, (...) Times, pel que hem vist i s’ha difós per aquí. I
això és perquè es tracta d’un conflicte cessional sense
precedents.

La marea verda s’ha convertit en un fenomen que ha sabut
engrescar la societat contra un projecte que considerava injust
i perjudicial. Alerta, Sra. Consellera, no hi ha res més potent que
els moviments socials que sorgeixen des de baix; amb tres
setmanes de vaga els professors han perdut més de 1.500 euros
de la seva butxaca, el que s’ha calculat, que pot ser són uns
doblers que els fan falta, els fan molta falta per treure la família
endavant, per pagar la hipoteca, etcètera, però la societat, com
hem dit i com hem vist abans s’ha bolcat amb aquesta protesta.
I ara els toca a vostès quedar a la seva alçada i d’allò que
demanen les circumstàncies.

El sistema educatiu necessita tranquilAlitat per poder complir
la seva missió i ara mateix açò és molt enfora. Educació no pot
convertir-se en sinònim de crispació, de conflicte, com ho fa
ara. L’Assemblea de Docents ja ha anunciat que retornaran a la
vaga dia 8 i açò, Sra. Consellera, no ens ho podem permetre, el
Govern ha de fer alguna cosa, encara que no serà amb la força
com podran aturar aquest conflicte.

I què és el que ha fet fins ara, Sra. Consellera? Per què el
que s’ha fet fins ara no ha donat resultat, vostè s’ho pregunta
açò? El Govern ha de donar una passa, i dic el Govern perquè
està clar que la Conselleria d’Educació actualment no sé si és
l’estament apropiat ni si seran vostès capaços, ha de ser ja el
Govern en el seu conjunt. Supòs que la conselleria no esperava
aquesta reacció tan unànime i deuen pensar que el temps va al
seu favor, i tenen raó, no és molt fàcil continuar sense cobrar, i
per als pares tampoc no ho és no portar els fillets i filletes a
l’escola, ni tampoc no ho és per als estudiants que no
aconsegueixen en la seva matèria, que necessitaran al final de
curs.
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I és per aquest motiu que la conselleria supòs que no
negocia. Però aquesta és una estratègia equivocada i açò no
acabarà amb el malestar. Les notícies que venen dels centres
escolars són molt preocupants, la situació es podria qualificar,
com he dit abans, d’esquizofrènica: dimiteixen equips directius
dels centres, set ja a Mallorca; va dimitir l’inspector en cap, per
desavinences; ha dimitit el director de l’IAQSE; 30 centres, per
ara, no han aprovat les programacions generals anuals perquè en
aquestes s’hi troben els projectes lingüístics; existeix una
important perplexitat en els centres que ja no saben què han
d’aplicar i amb quins recursos. No ha arribat el professorat, com
hem vist que s’havia requerit amb el nivell d’anglès per donar
aquestes classes, ni el material, ni auxiliars de conversa.

Aquesta mobilització, no ho dubti, és a causa de la manca de
diàleg i consens, tal com ho hem dit, perquè han anat en contra
de tot allò que s’havia establert de manera consensuada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Perdó. No han tingut en compte l’opinió dels experts i per
pacificar el sistema educatiu vostès el primer que han de fer és
reconèixer que s’han equivocat, vostès han de reconèixer que la
seva actuació és la que ha crispat tothom, i aquí vull posar com
a exemple també el cas dels directors dels instituts de Maó.

Si em deixa un moment, la ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té deu segons, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Bé, amb deu segons no en tindré prou, per tant ho deixaré
per a la rèplica. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. 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. Sra. Consellera, realment,
segurament no vivim en el mateix món, Sra. Consellera, perquè,
si vostè, com a màxima responsable d’Educació del país, creu
que amb el volcà en erupció que hi ha en aquest moment que ha
provocat vostè i el seu equip dins l’educació de les Illes Balears,
la seva compareixença per explicar el moment de l’educació ha
de consistir en aquesta intervenció que ens ha fet, realment crec
que no té consciència del que succeeix o realment està
encantada. Jo tenc la sensació que toca el violí en el Titànic,
francament; no ho sé, qualque cançó trista, les set últimes
paraules de Haydn, per exemple, jo la veig apropiada, i vostè
està tan embolicada en la seva interpretació que no se’n tem del
que passa.

Però vostè pot venir avui aquí i contar-nos, amb aquest to
pla, quina és la realitat educativa de les Illes Balears quan vivim
una situació convulsa, com s’ha descrit per part de la Sra. Rita,
amb dimissions d’equips directius, amb consells escolars que es
neguen a aprovar la PGA o documents absolutament duts
sempre, fins i tot el temps de Bolonya, que diu vostè, es duien
amb normalitat en els centres i estant entrant en el mes de
novembre ens trobam encara amb elements de vaga indefinida;
però és que ens trobam amb la Simfònica omplint l’Auditòrium;
ens trobam els artistes donant obres i fent subhastes contra la
política educativa del Govern, i vostès insisteixen que no. Pareix
que la gent no vol aprendre anglès, no ho entenc, perquè es
demana a la Universitat, és molt interessant per anar al món
laboral i la gent no vol aprendre anglès!

No veu que és insultant el fet mateix de posar en dubte quina
és la intenció, la vocació, la voluntat que té la societat civil de
les Illes Balears, els pares, els mestres, tota la comunitat
educativa?

Però en aquest punt on la Universitat els dóna pautes i cada
dia els ha de dir que van errats amb els criteris pedagògics que
volen aplicar; on els mestres estan mobilitzats com mai, amb
unes assemblees de docents, a nivell sindical amb plena..., amb
unitat sindicat en tots els aspectes, alguns d’aquests havien
donat suport al TIL quan no hi havia els calendari. És que vostè
diu: és que el calendari era una ximpleria, és que no sé de què
parlam, només parlam del calendari! Què vol dir? És que una
part, hi ha una gent que està en contra del decret del TIL, però
hi ha una gent que amb el que va rebentar és amb el calendari,
és la imposició del calendari el qual per paga no s’havia
negociat, com molt bé li diu la Interlocutòria, i sí, tots haurem
d’aprendre a llegir una altra vegada; m’ha agradat que ho digués
que ho diguin els juristes, juristes n’hi ha tants que supòs que
cadascú deu trobar el que és seu, però ja li diré que n’hi ha de
juristes que entenen que clarament el que diu la Interlocutòria
és que no es pot introduir el calendari, que és central, i que va
contra l’estat de dret començar el curs sense haver negociat
aquell calendari.

Aposta, tot i que sempre és dificultós suspendre una norma
del Govern, que es pressuposa legítima, que es pressuposa
adequada i que, a més, és immediata, així i tot, han de
suspendre. Bé, és igual, vostès s’inventen aquell decret llei
immediatament i ara aquí jo, em demana la presidenta que
facem alguna pregunta, i és que tenc més de cent mil preguntes,
jo, és que si a cada una de les persones que han hagut de
reaccionar davant la política educativa del Govern n’hi pogués
adreçar una, li diria a cada un d’ells els seus neguits sobre la
manera d’aprendre una llengua baixant els continguts que té
acadèmics en la matèria; li explicarien el que passa avui a les
aules on qualcú no sap amb quina llengua havia d’entrar perquè
el projecte no està aprovat, però que ho intenten i que donen la
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meitat de la classe en català, la meitat de la classe en anglès o un
terç o fan exàmens tipus test, perquè d’altra manera no
s’entenen, i després tornen explicar tota la matèria, i li
explicaríem cas per cas perquè hi ha una seqüència de casos,
que vostè en deu tenir un reguitzell, m’imagín, perquè si no
demani al seu director general què explicava per Muro respecte
de com li sorprèn quines assignatures es trien o no es trien dins
el, dins el, ... -bé, que ho expliqui, per això és aquí, no?-, que
expliquin què és el que han explicat en els pobles respecte de
l’aplicació del TIL.

Però, certament, és molt difícil avui tractar-ho una altra
vegada si vostès no en volen parlar.

El Partit Popular es va presentar amb una gran bandera, jo
diria que dues, en Educació, contràriament de les que vostès
diuen, jo diria que sobretot dues: una, consens, els vídeos del Sr.
Bauzá, tarannà en el consens són emotius, recorden, no ho sé,
toquen la fibra aquella, hi ha d’haver consens, està escrit en el
programa però és que hi ha els vídeos aquests que circulen per
la xarxa, jo ara els ho posaria perquè crec que seria també
emotiu i tots ens emocionaríem ara respecte de la importància
del consens que s’ha de tenir amb una matèria tan delicada.
L’altra era el suport, les autopistes de l’educació, la despesa,
havia estat terrible la retallada que s’havia produït en el 2010,
era infame, era una situació que no es podia tolerar; el que
davallava la política, la despesa educativa no creu en l’educació,
no creu en el futur, són frases textuals del Partit Popular, debat
de pressuposts 2010. I per tant això havia de canviar. Consens,
recursos; zero, zero, zero, 120 milions menys de recursos dels
que es gastaren el 2010 i consens, bé, no ho sé, el Partit Popular
continua insistint que hi ha hagut consens en tot, la LOMCE ha
estat amb consens, el TIL està amb consens, els mestres estan
encantats, només hi ha una minoria -ja ho sabem, aquella la dels
adoctrinadors, la de males persones, vagos y maleantes-, però
això, vull pensar, Sra. Consellera, que ni vostè s’ho creu, que ni
vostè s’ho creu.

Per cert, li volia fer, ja que fem preguntes, m’agradaria, em
digui quina norma es va trobar vostè del partit..., de qui sigui,
que obliga a la immersió a les aules, perquè ho ha dit mil
vegades, el Sr. President ho ha dit trenta vegades en el
Parlament, que l’únic que hi havia era l’obligació de la
immersió contra la llibertat; m’agradaria que em digués la
norma, jo l’he cercada i no l’he trobada, vostè em digui quina
norma vigent vostè ha derogat que obligava a la immersió a les
aules, -immersió, per tant el cent per cent amb la llengua
catalana?

També li demanaré pels resultats que ha fet l’IAQSE, sobre
els estudis que vostès han fet sobre la relació entre fracàs i
coneixement de llengües, a veure exactament com ho té
documentat en aquest punt?

Com creu que donar les classes en matemàtiques millorarà
els resultats acadèmics en matemàtiques? Ara no li deman de
l’anglès, li deman de les matemàtiques. Vostè sap, vostè ho ha
apuntat, que el fracàs escolar es basa en què hi ha molts
d’alumnes que tenen dues, tres, que hi ha moltes assignatures
suspeses, hi ha moltes repeticions de continguts acadèmics; i jo
li deman com és que donar-les amb una altra llengua que no
coneix l’alumne millorarà els resultats acadèmics de
l’assignatura donada? A veure en quins estudis s’ha basat, on ho

té documentat això, no del coneixement d’anglès, que per
ventura sí que ho milloraran, a base d’empentes, nosaltres
pensam que hi ha maneres millors de fer-ho, o no, o
acompanyadament. Volem discutir totes les fórmules.

Li volem demanar quina valoració fa del pacte per
l’educació, al qual s’havia convidat tanta gent i que tots els seus
actors s’han anat aixecant i li han dit: facem una altra cosa. I jo,
sí, supòs que, com vostè, també ho deia, parlar amb parets que
de vegades són actuacions ben tristes les que hi ha en aquesta
comissió, però també li hauré d’enviar l’envit, per qüestions de
responsabilitat: no troba que valdria la pena suspendre tot aquest
desvari i parlar els grups i el Govern amb la comunitat educativa
per intentar uns mínims de pacte educatiu? No creu que això
seria molt raonable, molt sa i que tota la societat ens aplaudiria?

És, anirà ben errada si es pensa que això té un resultat a curt
per al nostre grup; li vaig dir l’altra vegada i ho confessaré
obertament, nosaltres no tenim cap dificultat, nosaltres no hem
provocat cap problema d’aquesta mena, no el volem, no el
volem, però francament crea una situació social que s’acosta en
alguns punts amb els quals coincidim plenament el nostre grup,
talment li diré. Bé, idò, tot el que li oferesc és explotar aquesta
bombolla, que no, que s’acabi.

Li hem dit, per exemple, una fórmula que a mi em sembla
que és que tothom la pot transitar: posam uns nivells d’anglès,
els pactam, posi el nivell que vulgui, jo li firm; posi un nivell de
castellà, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Acab, Sra. Presidenta, amb aquesta oferta.

... posi un nivell de castellà, posi un nivell de català,
acceptem que s’hi vagi per distints itineraris, tots avalats per
qualcú, o posem els criteris pedagògics o científics que algú els
hagi d’avalar, i els avaluam, a quart, allà on convengui, avaluam
si s’hi ha arribat o no. El que no hi ha arribat, modifica el
projecte lingüístic, sempre i quan no ho pugui justificar amb
motius socioeconòmics o específics d’aquell centre, parlem-ne;
els que han triomfat, els que han tengut èxit, tant si és amb
immersió, com si és amb una altra fórmula, el que ha tengut
èxit, aquest, l’aplaudim. Per què no feim això?

L’objectiu només és aprendre anglès, català i castellà i
millorar les altres, millorar, jo vull pensar que també les
matemàtiques són importants. A la porta de l’entrada a la botiga
no ho diu que sàpiga matemàtiques, ja ho sé que no ho diu ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha esgotat el seu temps, Sr. Diputat, hauria d’acabar.
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EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... però volen que en sàpiga, volen que en sàpiga, com volen que
sàpiga escriure, volen que sàpiga moltes coses.

Gràcies, Sra. Presidenta, realment el tema, el seu abast
supera qualsevol temps que vostè em pogués concedir, tan
graciosament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

El Grup Parlamentari Popular agraeix la compareixença de
la consellera i del seu grup, del seu equip.

El curs 2013-2014 no podem negar que és un curs especial
i diferent, marca una legislatura parlamentària que va arrancar
aclarint judicialment dubtes substancials sobre el tractament de
la llengua en el nostre sistema educatiu. El tractament de les
llengües oficials a la nostra comunitat autònoma ha estat objecte
de diferents sentències judicials que ens han reconduït cap a la
senda de la llibertat i de la igualtat i coincideix amb els postulats
del model educatiu del Partit Popular, enfront de la imposició de
la immersió lingüística. La immersió lingüística es fa agafar al
decret de mínims i allà on deia ...

(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... allà on deia, o seguia les normes de la direcció lingüística, és
igual, allà on deia “com a mínim el 50%”, es va arribar a un 80
i a un 90% en català, havent-hi moments fins i tot en què estava
prohibit parlar el castellà en els centres escolars, i això passava,
això era una realitat. Hi ha consells escolars que varen aprovar
que l’única llengua vehicular dins un centre escolar fos la
llengua catalana, que aquesta era la realitat que es vivia en els
centres educatius.

Després, també tenim la sentència, també tenim el decret de
la Sra. Bàrbara Galmés, o el Decret 67/2008, el qual obligava
que tots els alumnes la seva primera llengua d’aprenentatge fos
el català, anant contra el dret, anant contra la Constitució
Espanyola i anant contra l’Estatut d’Autonomia. La sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears fa
referència a aquest decret i deroga alguns dels seus articles.

Tots aquests desgavells el Govern del Partit Popular els va
haver d’arreglar, primerament amb la lliure elecció de primera
llengua d’aprenentatge: avui en dia el cent per cent dels pares
poden elegir la llengua d’aprenentatge dels seus fills i, a més, ho
poden fer de manera telemàtica, de manera còmoda.

En segon lloc, aquest govern, i continuant amb el
compliment de les sentències i del seu programa electoral, ha
aconseguit que en el projecte lingüístic de centres hi hagi un
equilibri entre les nostres dues llengües oficials i la incorporació
d’una tercera llengua. En aquesta tercera llengua s’utilitza el

mètode AICLE, és un mètode reconegut des de fa moltíssims
d’anys, fins i tot per la mateixa universitat, per la mateixa UIB.
Als mestres no se’ls ha d’ensenyar com han d’ensenyar, perquè
precisament hi ha unes escoles i hi ha molts anys on se’ls ha
introduït aquest mètode que els dic, el mètode AICLE. Igual que
els mestres vàrem estudiar la didàctica del català i com ensenyar
el català, igualment se’ls ha ensenyat la didàctica de l’anglès, ho
torn repetir, amb el mètode AICLE, que s’ha utilitzat a les
seccions europees i a moltíssims altres llocs.

No podem oblidar que a nivell nacional estam 12 punts per
davall de la mitjana de l’OCDE, amb una inversió d’un 21,5%
més que la mitjana de l’OCDE, per tant és important fer aquest
canvi; perquè els mateixos que ara critiquen el nou model
autonòmic i el nou model estatal són els mateixos que ens han
condemnat al major fracàs escolar en tota la història de la
democràcia.

Sra. Consellera, aquest grup parlamentari ha pogut constatar
la seva disposició al diàleg, la disposició del Govern al diàleg.
Aquí, a Balears, el PP tan sols pretén que d’allò que han gaudit
les famílies amb possibilitats econòmiques en els colAlegits
privats, pugui ser estès a tota la població, amb independència
del seu nivell econòmic.

El repte d’una societat democràtica és crear les condicions
perquè tots els alumnes puguin adquirir les seves màximes
competències, sota el paraigua de la llibertat i la igualtat social.
Davant la inflació que s’havia produït en matèria lingüística, en
aquest curs s’han reconduït els patrons de conducta que faran
que l’educació se situï en el centre de la nostra societat i
respongui a les expectatives del mercat laboral que s’espera dels
nous professionals del futur. I a nivell nacional la reforma vol
garantir una educació de qualitat, amb un sistema flexible i
potenciar la cultura de l’esforç amb una formació professional
model i actual, amb el prestigi del professor, i tot amb un
finançament adequat des dels fons socials europeus.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies, Sra. Diputada. Contestaré
a tots junts.

Agrair al Partit Popular el suport que ens dóna. Miri, jo crec
que vostès només parlen de conflicte i jo vull parlar d’alumnes
i de les idees de millorar el seu nivell educatiu. Per a nosaltres
és molt important l’alumnat més vulnerable, ho és moltíssim i
farem el que faci falta per optimitzar i posar els recursos
necessaris per donar-los suport.
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També els dic que tota la reforma educativa té resistència,
basta que vagin a la història d’aquest país, els ho he dit, no hi ha
ni una sola reforma que no hagi tengut una certa resistència al
canvi. És evident que per al Govern acabar amb el conflicte
educatiu és molt important, però per a l’alumne ho és més i
nosaltres volem lluitar per l’alumne. Ningú no vol acabar amb
aquest conflicte per la força, ni molt manco, perquè si no la
conselleria no s’hagués assegut com s’ha assegut; la conselleria
ha cedit i ha estat l’única que ha cedit, ara pensin vostès que a
una negociació han de cedir dues parts.

Clar que sí que hem d’escoltar la gent que surt i que difereix
de nosaltres, però l’altra part també ha de respectar els votants
dels Partit Popular, els quals amb una majoria aclaparadora va
votar un model educatiu. Hi ha d’haver un equilibri amb les
coses i ningú no pot imposar un criteri sobre l’altre; de vegades
volem que es respecti una cosa i ens oblidam de respectar
l’altra.

Efectivament, la llei de mínim és la que precisament permet,
l’article del decret de mínims permet que els centres utilitzin la
llengua catalana com a llengua única vehicular i facin immersió,
però aquest decret, senyors, va ser aprovat el 1997 per aquest
govern, pel Govern del Partit Popular, però avui han passat 25
anys d’ensenyament i s’ha de fer una passa endavant i el
trilingüisme és una passa endavant. I açò és el que hem de fer,
vists els resultats que tenim actualment.

Efectivament que volem un pacte de l’educació en què tots
hi siguem, i no troben vostès que hi tenen un poc de
responsabilitat en aquesta crispació que també ha tingut lloc? O
troben vostès que només és responsabilitat de l’altra part? No
troba que en tenim tots de responsabilitat amb aquesta
crispació? Vull parlar en tot el que faci falta.

Vostè em ralla de castellà, català i anglès, què els costa, idò,
rallar del nostre projecte educatiu? Què ens separa la política?
Vostès també l’han de donar la passa. Trob que en el Parlament
hi havia una comissió i la van abandonar, per tant, senyors,
d’acord que hem de rallar, però la responsabilitat és de tots, no
només d’una part.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. En torn de rèplica, pel Grup
Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra.
Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Nosaltres, Sra. Consellera, parlam
d’alumnes, nosaltres hem parlat d’alumnes tota l’estona, totes
les preguntes hem parlat d’alumnes, i si parlam de conflicte és
perquè constatam una situació i aquesta és una situació en la
qual tots potser que tinguem responsabilitats, jo, miri, ni tan sols
li dic que no, supòs que no perquè no hem tengut cap
intervenció en tot aquest assumpte, però del que estic segura és
que uns tenen més responsabilitat que els altres, en la
provocació del conflicte i també en la resolució del conflicte.

Vostès tenen aquesta responsabilitat.

No comentaré res més, perquè no m’ha contestat res més
quant a la seva intervenció, perquè no m’ha contestat ni la
pregunta que he fet sobre els programes per a aquests alAlots,
aquests alumnes, per als alumnes, per als fillets i filletes que
tenen dificultats d’aprenentatge, açò li he preguntat i no m’ha
contestat què pensava fer amb ells.

Per tant, acabaré la meva intervenció amb el que no he pogut
comentar a la primera: que són les dificultats per pacificar
aquest sistema educatiu amb les seves accions que realitzen dia
a dia i, com a exemple, posava el cas dels directors dels instituts
de Maó. Perquè la gestió d’aquest conflicte amb els directors és
que no té nom, perquè no ho podem dir d’una altra manera. I els
darrers fets, els fets de fa dos dies amb la instrucció de
l’expedient és que ja són de jutjat de guàrdia, un jutjat al qual
em fa por que acabin vostès també amb aquest afer.

No han contestat les alAlegacions que han fet els directors en
el seu expedient disciplinari, encara no les tenen les respostes.
Als tres mesos d’haver iniciat aquest expedient, ara baraten la
determinació dels fets, ja no és desobediència per haver
manifestat una opinió i la qualificació molt greu, no, ara, en lloc
de tancar un expedient que es veu que no havien trobat res, del
qual a un principi pressuposaven i en tot cas obrirem o no un de
nou, no, canvien les qualificacions dels fets i de molt greu, a
més, passa a greu i en un cas a lleu. Açò significa, o sigui,
baraten el motiu de l’expedient, per dir-ho clar, i ara és per no
haver votat, o per haver votat en contra del TIL en els consells
escolars, i a una de les tres, a la directora, li qualifiquen
l’expedient de lleu.

Un expedient qualificat de lleu significa que les mesures
cautelars que li poden posar són de deu dies i aquesta persona
fa tres mesos que està amb mesures cautelars, tres mesos que
està suspesa de funcions, perquè ara li qualifiquen de lleu el seu
expedient, Sra. Consellera.

Jo no puc entendre com poden arribar a aquest extrem de
crueltat, perquè açò és crueltat i no té un altre nom. Dia 3 de
setembre sortia aquesta notícia, que els llegiré, en els diaris: “El
Govern insta a actuar amb la màxima celeritat”, em pens que ho
tenc per aquí, aquí tenc el diari, “insta a actuar amb la màxim
celeritat”, dia 3 de setembre. Som a dia 31 d’octubre. Ja fa més
de tres mesos. L’inici d’expedient proposava tres mesos de
mesures cautelars de suspensió de funcions amb sou, al principi.

La següent comunicació que van tenir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 51 / 31 d'octubre del 2013 793

 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, Sra. Presidenta.

... la següent comunicació era que podien retornar a les aules
com a docents sis hores, però els treia aquest termini de tres
mesos i ampliava les mesures cautelars a tot el temps que duri
l’expedient, que açò pot ser fins a divuit mesos. I ara han de
tornar començar amb les alAlegacions i amb terminis perquè
l’instructor ha baratat la determinació dels fets.

Açò, ho torn dir, no té nom, aquests expedients són
arbitraris, ilAlegals i vostès es veuran en els jutjats per
prevaricació. Tenir majoria absoluta no els eximeix d’acomplir
la llei, se’n podran riure d’ella com han fet amb el Decret Llei
5/2013, d’aplicació del TIL, però l’hauran d’acomplir a un
moment o l’altre, ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Acabi ja, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

... en aquest país encara hi ha garanties jurídiques. Quan acabin
de governar vostès, no sé si en tindrem, però alguns els passaran
comptes per haver actuat de manera diferents amb uns directors
i amb uns altres.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, ja no té temps, ha esgotat el seu temps. Sra.
Diputada ...

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, només li dic a la consellera que li pas..., que tenc uns
documents dels consells escolars de l’Institut Biel Martí de
Ferreries, de l’Institut Josep Miquel Guàrdia, el qual, per
unanimitat acorda de no modificar el TIL...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, si no acaba, li llevaré la paraula.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, no, un moment, i de l’Institut d’Esporles, de dia 7
d’octubre, amb posterioritat al decret llei, que, davant la
pregunta a la votació voten en contra, 10 contra cap a favor i
una abstenció.

LA SRA. PRESIDENTA:

D’acord, Sra. Diputada, ja ha acabat.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sí, gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Certament, l’expedient de Maó és
infame, és de GESTAPO, hem posat nosaltres avui, perquè un
ja no sap com qualificar les coses, el que fan des d’Educació. I
vostè em parla de consens o de a veure per qui es perd, quan han
obert expedients disciplinaris que es reconeixen absolutament
absurds i amb caràcter polític, com els que s’ha demostrat, però
palesament en el cas de Maó.

Vostè ens diu que hi ha hagut moltes manifestacions i
mobilitzacions en matèria educativa; vostè és conscient que no
hi havia hagut mai una manifestació d’aquesta magnitud per
polítiques de la comunitat autònoma, ni les territorials, ni les
territorials? Mai contra una política del propi govern, del propi
país, una manifestació d’aquesta magnitud, però mai! I vostè em
diu, no, les compara amb les que hi ha hagut en matèria
d’educació, és que no són comparables, miri la magnitud i hi
reflexioni.

Sra. Consellera, vol parlar d’un pacte per l’educació? Quan
vulgui, en voler, allà vulgui, on ens citi, però no se’n rigui de
nosaltres, a nosaltres no ens torni a dir: vos seureu cada dia els
dilluns, venim aquí a seure-nos i farem veure que hi ha el pacte
per l’educació, cridarem la premsa i que ens tiri fotos? A això
no ens hi esperi, Sra. Consellera, a això no ens hi espera; no
anam a seure a un pacte per l’educació que consisteix què des
d’una tarima ens parlen, nosaltres escoltam a baix, amb tota la
paciència, no se’ns torn citar i llavors decret llei va, decret llei
ve, decret llei va, decret llei ve, cap consulta, cap consulta ni
una, i ens treuen normes, una rera l’altra! Ah! No volen però al
pacte per l’educació, mirau!

Sra. Consellera, siguem un poquet seriosos! Som damunt un
polvorí educatiu i vostè ens pren per beneïts!

No utilitzi la paraula llibertat, que és una paraula preciosa
que nosaltres volem en els centres, volem per als pares,
prostituint-la amb la imposició que ens fan.

Vostè ha utilitzat una paraula que m’ha agradat molt:
“permet el decret de mínim”. La dictadura catalanista que feia
el Partit Popular l’any 1997, posant el decret de mínims, perquè
ara resulta que el gran tema de la dictadura catalanista de la
immersió lingüística és del Partit Popular, perquè fa 25 anys era
necessari i ara ja no és necessària la dictadura catalanista. Bé,
em reconeixerà que amb aquests termes que vostès utilitzen,
convidar, convidar als debats racionals, de respecte recíproc i
d’acostar posicions, difícil! Difícil!
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És a dir, el Partit Popular posa un mínim del 50% en llengua
catalana i permet arribar al cent per cent, sempre que es
mantenguin i es respectin els objectius finals de coneixement de
les dues llengües oficials al final de l’escolarització, i hi
podríem ficar ara l’anglès, sempre que això es respecti i es
mantengui. I això vostès li diuen dictadura catalanista. Immersió
lingüística, ningú en el món li diu obligació d’immersió
lingüística a un decret del 50% que permet la immersió. Sí, sí,
es permet la immersió i nosaltres la defensam, creim que ha
tengut uns resultats molt bons. Per cert, no m’ha donat els
resultats que lliguin fracàs amb immersió de l’IAQSE, d’entitats
científiques, no de prejudicis de manuals.

Per paga és evident que qui té competències lingüístiques en
aquest país? El 70% dels Països Catalans parla dues llengües, no
hi ha cap catalanoparlant en el món que sigui monolíngüe, ja
me’n trobarà un! En canvi, a l’Estat espanyol, si lleva la part
dels Països Catalans, té un 19% de persones que parlen dues
llengües; si hi poses els Països Catalans és un 46%.

Bé, a tres llengües, hi hem d’arribar, hi hem d’arribar, té
vostè raó, anem a parlar-ne com, anem a parlar-ne com. Vostè,
l’autoritat científica, la Universitat mateixa ens dóna pautes,
criteris, a nosaltres ens agradaran més des d’un punt de vista des
del nostre ideari, però són pautes marcades per la Universitat,
acceptades per la comunitat educativa, els mestres les beuen?
Bé, facem-ho, l’objectiu el tenim comú: s’ha d’aprendre anglès!
Ah, no, vostès els ho imposen i ens diu que nosaltres no ho
volem fer, ridiculitzen la nostra posició i l’atribueixen a un
decret de mínims del Partit Popular! És que el despropòsit és
descomunal.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

Vaig acabant, Sra. Presidenta. Arribam a una caricatura de
la política, jugam a una fracció, a una fragmentació social que
és realment insòlita, inaudita, del que s’espera de nosaltres en
plena crisi i amb els reptes que viu la nostra educació és una
altra alçada de mires, com a mínim com a demòcrates i com a
ciutadans.

Recuperin i recondueixin aquesta situació. Aquesta idea que
tots els altres van malament i vostès tanmateix imposaran el que
vostès duen és realment nefasta i contamina altres elements de
la convivència a l’escola, el primer lloc, que vostès animen fins
i tot a delacions...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar ja, Sr. Diputat.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

... però jo diria, i acab, Sra. Presidenta, a nivell social i a
nivell de clima parlamentari i a nivell de clima polític i a nivell
de clima entre institucions i societat. Això és una gran
responsabilitat que tenim en aquest moment i crec que vostè és
una de les que més contribueix a dinamitar-la i tot això tendrà
el seu cost, naturalment, tendrà un cost. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular, té la
paraula vostè, Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Dos titulars: un de l’STEC: “Los
sindicatos se manifiestan contra la LOE y a favor de la escuela
pública. Siete organizaciones educativas convocan una
manifestación contra la LOE el 12 de noviembre”. Han tengut
LOE vuit anys.

El Grup Parlamentari Popular vol felicitar la consellera, la
qual ha iniciat un curs amb un esforç més que excelAlent, amb
un canvi de model educatiu que suposarà una millora de qualitat
en el nostre sistema educatiu.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. En contrarèplica contesta l’Hble.
Sra. Consellera.

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

Gràcies, Sra. Presidenta, gràcies senyors diputats. Molt breu,
jo he vingut aquí a rallar d’educació i els he contestat tot el que
feia referència a Educació i he vingut a importar-me per
l’alumne; vostès només em rallen d’expedients disciplinaris de
professors, allà on hi ha un instructor que instrueix, amb
independència de manifestacions. Jo vull parlar d’alumnes i
d’educació i vostès només em parlen de crispació.

I vostè em diu que jo “dinamit” però a vostè també li
passaran, segurament, comptes i tindrà un preu l’actuació que
tenen de tanta crispació dins el Parlament i per tot.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Una vegada esgotat l’ordre del dia
d’avui, volem agrair la presència de la Sra. Consellera i dels
seus acompanyants.

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