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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sra. Presidenta. Antònia Vallès substitueix Catalina Palau.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Idò passam a l’ordre del dia d’avui, que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 1680 i 4162/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1680/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a assignatura de
música tradicional eivissenca.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1680/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assignatura de música tradicional eivissenca, té la paraula
l’Hble. Sra. Esperança Marí, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
presentam aquesta proposició de llei per posar un petit gra
d’arena en les accions que es poden fer per donar suport a la
música tradicional eivissenca. No es tracta d’una PNL podríem
dir pretensiosa, sinó que té un únic objectiu, que és aconseguir
que allò que ja vam aprovar en un moment de la legislatura
passada es dugui endavant, i que s’estableixi una assignatura,
just una assignatura, a dissenyar òbviament pels tècnics de la
conselleria en la mesura que es pugui amb l’adaptació de la
nova legislació educativa, i que comprengui aquesta assignatura
la música tradicional eivissenca en el Conservatori d’Eivissa. 

El Govern de les Illes Balears entre els seus objectius
culturals té el de donar suport plenament a la cultura popular i
tradicional de les nostres illes. Així mateix també té el de
difondre-la a nivell acadèmic i a nivell social. Dins tot aquest
conjunt ben vast d’allò que és i entenem la cultura popular i
tradicional, la música hi té un gran paper, hi té un paper
fonamental. Per tant, d’acord amb la Llei 1/2002, de 19 de març,
de cultura popular i tradicional, publicada al BOIB 38 de 28 de
març de 2002, a les disposicions generals el Govern és
responsable de la protecció, el foment, la difusió i la
investigació de la cultura popular i tradicional, entenent així tot
el que fa referència al conjunt de manifestacions culturals i,
entre d’altres, la música, els instruments, els balls, etc. Basant-
se en aquestes disposicions que acabam d’esmentar, el
Parlament de les Illes Balears va aprovar per unanimitat, és a
dir, tots els grups que en aquell moment eren a la cambra, una
proposició no de llei, la 5877/10, relativa a música tradicional
eivissenca als conservatoris de música i dansa. En aquella PNL
instàvem el Govern de les Illes Balears a establir una
assignatura de música tradicional eivissenca amb l’adopció del
currículum pertinent al Conservatori de Música i Dansa
d’Eivissa.

Vull fer observar que es tracta només d’una assignatura, i
d’una assignatura al Conservatori d’Eivissa, i d’una assignatura
que no necessàriament ha de ser troncal; seria per tant una
assignatura optativa. No crec que sigui demanar la lluna, sinó
fer una petita aportació a la difusió del coneixement de la
música popular, i fer-ho a l’únic lloc on es pot fer còmodament
i sense haver de tocar gaire coses. Aquí crec que convendria
recordar que el Govern de les Illes Balears, la comunitat
autònoma de les Illes Balears té plenes competències en
educació, i com a tal pot disposar d’organitzar un currículum, i
òbviament més si és un currículum d’una assignatura optativa
dins els conservatoris de música de les Illes Balears.

Pens així mateix que es tracta d’un bon moment per fer-ho.
Per què?, en primer lloc perquè amb els nous curricula
educatius els estudis de música i plàstica, o sigui, allò que se’n
diuen disciplines artístiques, perden pes, de manera que seria bo
oferir una sortida, una oportunitat com a mínim, a aquelles
persones que tenguin una mica més d’interès a formar-se en
aquestes qüestions; i en segon lloc però no menys important,
perquè hi ha un interès ampli tant per la música popular i
tradicional d’Eivissa com per la resta de les Illes Balears. És
present als estudis de musicologia de totes les universitats tant
de València com de Barcelona; és important l’assignatura
d’etnomusicologia, i dins l’assignatura d’etnomusicologia hi té
un paper destacat la cultura musical, la música tradicional i
popular de l’illa d’Eivissa, i també, òbviament, s’ha de dir, i així
se la presenta dins aquests estudis universitaris, la importància
que té dins el mosaic de músiques riquíssim..., o d’aquest
mosaic tan ric de música de l’arc mediterrani.

Per tant crec que seria important que es desenvolupàs
aquella PNL en el seu moment, o que recollíssim l’esperit
d’aquella proposició no de llei que ja vam aprovar, i recordam
que la vàrem aprovar -torn a dir-ho- per unanimitat, amb
satisfacció per part de tots els grups parlamentaris, i que es
poguessin fer les passes necessàries perquè el currículum
d’aquesta assignatura tiràs endavant. Enguany òbviament no és
possible; no vol dir que possiblement tampoc no ho sigui de
cara a l’any següent, però sí que seria interessant que hi hagués
un plantejament i una voluntat de poder tirar endavant aquests
estudis. Per tant per part meva res més; esperam que tots els
grups puguem tornar a refermar aquells acords i que en un futur
pròxim, o com a mínim no molt llunyà, puguem comptar amb
aquests estudis.

Gràcies.

(El Sr. Vicepresident substitueix la Sra. Presidenta en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Marí. I ara, en el torn de fixació de posicions
i per part del Grup Parlamentari MÉS, té la paraula l’Hble.
Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, president. Bona tarda a tots i a tots. Jo crec que
podem definir la cultura de moltes maneres, però crec que una
de les que podríem coincidir és que és aquella organització que
feim els humans per resoldre les nostres necessitats, necessitats
que són comunes, i la necessitat d’expressar emocions,
d’expressar sentiments a través de l’expressió artística, és una
forma de cultura, és una forma d’expressar la nostra necessitat,
i que és inherent a l’ésser humà. La trobam a tot tipus de
cultures, la necessitat de pintar, la necessitat d’elaborar música,
la necessitat de contar històries; és aquesta necessitat
d’expressar emocions i sentiments. I cada expressió és diferent
a cada lloc precisament perquè cada lloc té circumstàncies
diferents, i els alemanys fan un tipus de música, i els
mediterranis fan un altre tipus de música, perquè influeix el
territori, influeixen els grups humans, influeixen les condicions.

Per tant crec que cada forma d’expressar la cultura forma
part del patrimoni de la humanitat, d’aquest conjunt de formes
culturals que els humans som capaços de realitzar en relació
amb el nostre context social i el nostre context ambiental, i
aquesta proposició no de llei va en aquest sentit, d’intentar
perdurar aquesta cultura popular, concretament la cultura
musical eivissenca, perquè es transmeti a generacions. I ja el
que sigui bo perdura en el temps perquè de forma natural es
transmet. Vull dir que segurament hi ha moltes coses que han
caigut perquè no han pogut perdurar, perquè no tenien aquesta
vocació d’universal o no tenien aquesta vocació de continuar en
el temps perquè no acabaven d’agradar, no acabaven
d’expressar el que se cercava.

Per tant nosaltres ja hi vàrem donar suport l’any 2010, hi
donam suport ara, no hi ha cap motiu per canviar-ho. Vostè ha
parlat de criteris tècnics, que es faci amb criteris tècnics, que
tenim les competències dins la comunitat autònoma, i
segurament tenim recursos humans per poder-ho fer, perquè
més bé que a les Illes Balears o concretament a Eivissa no es
poden trobar.

Jo simplement vull fer-li -no és una esmena- un
suggeriment. Ha passat pràcticament..., han passat dos governs,
no dues legislatures però sí dos governs; això no s’ha duit a la
pràctica, i potser el suggeriment de poder entre tots pactar un
temps per dir, bé, un currículum d’aquí com a màxim quatre
anys, cinc anys, un temps raonable, perquè si no es pot trobar
que d’aquí a dues legislatures o tres legislatures estiguem en la
mateixa situació.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I ara, pel Grup Parlamentari Popular,
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carolina Torres, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades i senyors diputats,
bona tarda. Efectivament, Sra. Marí, aquesta proposició no de
llei es va aprovar per unanimitat la passada legislatura, i tots els
grups polítics representats dins aquesta cambra varen coincidir
en allò positiu de la iniciativa. Tots en aquell moment varen
coincidir que era donar una passa més enllà de tota la feina de
difusió, d’estudi, de transmissió de la música i dels instruments
tradicionals eivissencs que es fa des de les colles de ball pagès
i des de la Federació de colles, que aprofit per destacar tota la
tasca impagable que realitzen totes i cada una de les
agrupacions en el manteniment i la difusió de les nostres
tradicions.

És cert, també, que en aquell moment no es va aprofundir en
quina seria la manera més oportuna per dur endavant aquest
mandat parlamentari de crear uns estudis o una assignatura de
música tradicional eivissenca en el conservatori professional,
però a dia d’avui tots els grups parlamentaris tornam a coincidir
en allò positiu de la proposta de la Sra. Marí, i que aquest
objectiu que compartim tots d’impulsar el coneixement de la
música tradicional eivissenca dins un context més acadèmic no
quedi relegat a l’oblit.

Els diputats i les diputades que no eren presents la passada
legislatura potser es preguntaran per què no es va dur endavant
aquesta iniciativa, per què avui tornam a parlar d’això en
aquesta legislatura. La Sra. Marí ja ens ha posat en antecedents
amb la seva intervenció, però també hem de recordar que les
circumstàncies del conservatori han canviat molt des d’aquell
debat de l’any 2010. Per començar el Conservatori Professional
de Música d’Eivissa i Formentera avui està completament
instalAlat al nou edifici construït pel Govern balear per a aquesta
finalitat, ja que l’espai en què estava anteriorment havia quedat
petit i no reunia les condicions oportunes per al
desenvolupament d’aquesta activitat al complet; a més faltava
implantar diverses especialitats per completar la plantilla
simfònica del Conservatori Professional d’Eivissa. 

I què es va plantejar el Govern balear quan va començar
aquesta legislatura? Primer de tot dotar el Conservatori
Professional d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí de les
especialitats instrumentals que faltaven per implementar, oboè,
fagot, trombó, tuba i cant, i així resoldre aquest greuge
comparatiu respecte de la resta de conservatoris professionals de
les Illes Balears, que des de fa ja molts d’anys tenen
implantades totes les especialitats. També consolidar el centre
augmentant el nombre de professors de determinades
especialitats i assignatures, augmentar el nombre d’alumnat per
donar resposta a la demanda existent, i poder arribar a més
població interessada en els estudis musicals.

I què s’ha fet fins ara? Malgrat les dificultats econòmiques
del Govern, el curs 2012-2013 es va implantar l’especialitat de
trombó; el curs 2013-2014 es van reestructurar algunes de les
places de les diferents assignatures amb l’objecte de poder oferir
més places vacants als alumnes, això va suposar l’increment
d’un professor més de l’especialitat de llenguatge musical i
augmentar significativament el nombre d’alumnes. Per a aquest



1108 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 72 / 18 de setembre del 2014 

 

curs 2014-2015 s’han consolidat diferents especialitats per la
forta demanda de places; a més també s’ha implantat
l’especialitat d’oboè. Tot això ha significat l’augment de dos
professors i mig i que el nombre d’alumnes hagi continuat
pujant; des dels darrers tres cursos acadèmics l’alumnat ha
augmentat un 48%, i el professorat un 26%. Però què es planteja
per al que queda d’aquesta legislatura? Implantar les
especialitats que resten, fagot, cant i tuba; ajustar les necessitats
de la resta d’assignatures, la qual cosa suposarà incrementar tres
professors més i així el centre podrà donar cabuda a uns 285
alumnes. 

I on encaixaria l’assignatura de música tradicional
eivissenca? Clar, per una banda no podem oblidar que els
conservatoris professionals de música són centre reglats que
desenvolupen els ensenyaments elementals i professionals de
música, i que aquests ensenyaments s’articulen segons diferents
especialitats. Aquestes especialitats estan fixades pel Reial
Decret 1577/2006, de 22 de desembre, pel qual es fixen els
aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments professionals
de música, regulats per la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,
d’educació. Això deixa poc marge, perquè no existeix als
ensenyaments professionals de música cap especialitat que faci
referència a la música tradicional en aquests ensenyaments dins
el marc dels conservatoris professionals. En tot cas hi hauria
l’opció que aquest tipus de matèries es poguessin introduir en
altres tipus d’estudis i centres més especialitzats, com pot ser el
Conservatori Superior de Música, o en el marc de la formació
no reglada.

A més, si parlem de la flauta eivissenca, no és un instrument
simfònic, i en un principi quedaria molt lluny de poder estar
dins el currículum reglat, i tampoc a dia d’avui no existeix
material didàctic ni bibliografia; per tant encara quedaria molt
de camí per recórrer. Ara bé, l’opció de plantejar els estudis de
música tradicional eivissenca com un ensenyament optatiu i no
curricular deixaria oberta la possibilitat de poder dur endavant
aquesta iniciativa, evidentment una vegada que s’hagin
consolidat i incorporat les especialitats que falten per cobrir tota
la plantilla simfònica del conservatori.

Per tot això que he exposat i en aquest sentit li proposaria
que es fes una redacció alternativa per a la proposta d’acord, en
el sentit que el Parlament de les Illes Balears instàs el Govern
a estudiar la possibilitat d’implantar estudis de música
tradicional eivissenca en el Conservatori Professional de Música
i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí una vegada
s’hagin implantat les especialitats que falten.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. I ara, per contradiccions, té l’ús de
la paraula la Sra. Esperança Marí per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president. Un parell d’aclariments. El fet que
aquests estudis s’hagin de regular d’una manera determinada o
no, a través d’assignatures optatives o fins i tot d’assignatures
que poden ser optatives com són avui en dia quadrimestrals o
semestrals, etc., vull dir que arribar a aquest grau de concreció
-ja ho he dit altres vegades- tampoc no crec que sigui propi
d’aquesta comissió; crec que són els tècnics de la conselleria
que poden dissenyar o poden donar unes pautes de com
organitzar-se dins un conservatori. Tots els conservatoris, els de
grau professional o els de grau superior, tenen sempre un marge
de maniobra que els permet la legislació vigent. 

Ja ho he dit abans, el fet de tenir competències en educació
ens permet òbviament treballar dins uns currículums propis, i
dins aquest marc de desenvolupament de currículum propi hi
podria anar aquesta matèria. Començar amb una assignatura
optativa quadrimestral seria perfecte; que seria un complement
a un professor que tengués aquesta formació, a més que ell
pogués impartir classes de violí o de piano, perfecte; a més hi
són, aquestes persones, Per tant no seria tampoc cap cosa
estranya. Per tant les possibilitats hi són; la manera de
desenvolupar-les ho deixaríem, si ho troben bé, a la feina dels
tècnics i de la conselleria, i per tant el Govern de les Illes
Balears, vull dir no arribar a aquest nivell de concreció.

També òbviament vull afegir-me a destacar la tasca que fan
els grups de ball i de música tradicionals de totes les Illes
Balears, òbviament també d’Eivissa, però també he de dir que
no són feines que siguin excloents, són feines complementàries.
Les associacions tradicionals, de balls tradicionals i de música
tradicional, tenen una tasca molt important dins la societat, però
llavors també hi ha la feina acadèmica, i dins la feina acadèmica
s’obren unes possibilitats d’investigació de la pròpia música que
ara s’estan perdent, i per tant estam deixant que allò que és el
nostre patrimoni musical s’estigui folkloritzant, i si arribàs a
estar dins els ensenyaments musicals, com per exemple està a
la UIB a través de l’assignatura o a través dels estudis de
magisteri, dónes una possibilitat d’evolució, d’investigació,
d’actualització d’aquesta pròpia música que ara en aquests
moments ens estam perdent. Per tant no voldria que cap factor,
que cap aspecte de la nostra cultura no es folkloritzàs de cap
manera, que hi ha d’haver folklore però també hi ha d’haver tot
allò que és el sentiment viu de la cultura, i és feina d’aquest
parlament òbviament ajudar perquè això sigui d’aquesta
manera.

Per tant aquesta iniciativa anava en aquest sentit, la
contribució que hi podem fer entre tots des d’aquest parlament,
i que aquesta comissió faci possible que la música tradicional
tengui aquesta vivor i sigui viva i que es pugui treballar i que es
pugui estudiar dins tots els seus àmbits, com pertoca en
qualsevol cultura amb una normalitat absoluta.

Per tant, de la transacció que ha fet el Grup Popular, si m’ho
permeten demanaria un minut d’aturada, president, perquè ho
poguéssim també comentar amb el representant del Grup MÉS.
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EL SR. PRESIDENT:

D’acord, idò, prenguin-se un minut.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Marí, si és tan amable i ens pogués llegir el text de la
transacció o el text..., perquè tots els diputats ens en puguem
assabentar, i després fer-lo arribar a la Mesa. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, president. El text quedaria de la següent manera: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, segons els acords presos en aquesta mateixa comissió,
a estudiar quina és la millor manera d’iniciar els tràmits
necessaris per tal que es puguin impartir els estudis de música
tradicional al Conservatori Professional de Música i Dansa
d’Eivissa Catalina Bufí, una vegada implantades les
especialitats que li són pròpies.”

EL SR. PRESIDENT:

Estan d’acord amb aquest redactat? Idò es dóna per
aprovada per assentiment. Gràcies.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies.

(La Sra. Presidenta reprèn la direcció del debat)

2) Proposició no de llei RGE núm. 4162/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació de
la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4162/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reprovació
de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea,
per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bona tarda, senyores
diputades i senyors diputats. Aquesta proposició no de llei va
ser registrada dia 9 d’abril, és a dir, fa ja cinc mesos, i com
tantes altres en matèria educativa no ha perdut gens de vigència.

La situació en el sector educatiu que denunciàvem en aquell
moment no ha millorat en absolut en aquest temps, sinó que, al
nostre mode d’entendre, ha empitjorat. A l’exposició de motius
que vam redactar per sustentar la nostra iniciativa, que és
demanar la reprovació de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats per la seva gestió caòtica al front del seu
departament, l’únic que hem de fer és afegir-hi ara més motius,
motius que s’han produït en aquests mesos des que es va
registrar la PNL.

El mes d’abril dèiem que des del moment en què la
consellera Camps va prendre possessió del seu càrrec la situació
del sistema educatiu de les Illes Balears s’havia vist immersa en
l’anormalitat més absoluta, i que ha viscut uns mesos de
conflicte que no tenien precedent a la nostra comunitat
autònoma. Idò ara l’anormalitat i el conflicte amb què va acabar
el curs 2013-2014 continuen instalAlats al començament del curs
2014-2015.

Si en aquell moment destacàvem la imposició precipitada,
improvisada i sense consens, i sense recursos i sense la formació
del professorat suficient del decret de tractament integrat de
llengües, la burla a la justícia que va significar el Decret Llei
5/2013, de 6 de setembre, l’actitud prepotent i autoritària envers
la comunitat educativa, exemple de la qual van ser els
expedients polítics a alguns directors de centres educatius que
encara no s’han tancat després de més d’un any, la nulAla
intenció negociadora amb els docents durant la vaga del curs
passat, les acusacions d’adoctrinament de l’alumnat, l’intent de
fer del cos d’Inspecció un cos de repressió; la gestió totalment
deficient i insuficient en matèria de convocatòries de beques, en
matèria d’infraestructures educatives i en matèria de gestió de
personal; la normativa que es va tramitar i es tramita al darrer
moment, sempre per urgències; el no donar resposta a les
preguntes i inquietuds dels centres sobre com interpretar-la i
aplicar-la, i si es dóna sempre és de manera oral sense cap
compromís de ningú... Idò a tot açò que he enumerat en aquest
moment n’hi podem afegir d’altres a conseqüència de tot
l’anterior.

Una conseqüència és que -i en citaré també unes quantes-
que els progenitors van haver de matricular els seus fills sense
saber quin era el projecte que oferia el seu centre pel retard a
posar en marxa els processos. Una altra conseqüència és que ens
trobam ara amb una allau d’informacions contradictòries entre
els directors del centres, que denuncien que no tenen els
projectes aprovats, i la conselleria, que diu que sí. Una altra és
que a hores d’ara encara no sabem què està passant als centres
educatius respecte dels projectes lingüístics, i serà difícil
esbrinar-ho perquè ens hem quedat gairebé sense inspectors. 

I parlem també de la gestió amb el departament d’Inspecció,
perquè es mereix passar al llibre dels Guinness, encara que una
part del problema no es deu només a l’actual consellera, ho
reconeixem, sinó que ve d’abans, del conseller Bosch, que
també ha d’assumir una part de la rocambolesca gestió que s’ha
fet amb aquest cos. Faré un breu relat recordatori. Primer va dir
el Partit Popular que hi havia massa inspectors a causa de la
festa del PSOE, ho recorden?, i van acomiadar tots els
inspectors accidentals l’any 2012; a Menorca van passar de 3 a
només 1, amb l’augment que hi havia hagut de centres i
d’alumnat i de professorat. Van ser acomiadats, com dic, el
2012, però no és fins al gener de 2013 que surt publicada la
plantilla orgànica del Cos d’Inspecció, i el juliol d’aquest any
que es convoca el concurs de mèrits, i ja comencen amb una
situació més o manco normalitzada el curs 2013-2014,
pràcticament, com dic, tots els inspectors. 
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Nosaltres vam denunciar en aquell moment, i aquí en el
Parlament, aquell procés que hi havia hagut de selecció dels
inspectors accidentals, sobretot el nomenament dels tribunals -
se’n recordaran vostès-, i l’STEI ho va recórrer davant la
justícia. El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va
anulAlar a principis de juliol d’aquest any, de 2014, les
designacions a dit del tribunal de selecció d’aquell procés, i ara
no se li acudeix una altra cosa, a la conselleria, que a principi de
curs, tres mesos després d’aquesta sentència -és veu que no van
poder aprofitar les vacances-, tornar a deixar el sistema educatiu
sense inspectors accidentals; no han tingut temps en aquests
mesos d’estudiar una solució, quan el Tribunal Superior de
Justícia havia anulAlat l’article que feia referència a la
composició del tribunal, no tot el procés.

També s’ha sumat aquest estiu a la llista de despropòsits el
nomenament d’equips directius que no s’han fet en base als
projectes ni als equips que presentaven els candidats -alguns
d’ells ni tan sols no han presentat equips-, sinó per les seves
polítiques, perquè alguns fins i tot van suspendre aquest procés
selectiu. També s’ha d’afegir la destitució de l’equip del CEP de
Menorca, que ha seguit els passos dels altres CEP de les Illes,
excepte el de Manacor, com ja s’ha dit aquí en diverses
ocasions.

Una altra cosa a afegir és que s’han concertat novament
escoles que segreguen fillets i filletes, malgrat les sentències del
Tribunal Suprem a Galícia. I s’ha demostrat una vegada més i
novament una nulAla capacitat de diàleg i negociació, i per
aquest motiu ens hem trobat novament amb una vaga a l’inici de
curs.

Però no és només la política desencertada, tumultuosa,
conflictiva i plena d’irregularitats que ens ha de fer reprovar la
consellera; és també la nulAla capacitat de gestió que s’està
demostrant. Com exemples, no han estat capaços de treure les
beques en temps i forma en quatre anys; la consellera va ser
incapaç també de dir l’altre dia què havien fet en quatre anys
per treure l’amiant de les escoles i salvar les barreres
arquitectòniques, ni una sola actuació, només anuncis, i és cert,
som l’únic govern -com diu ella- que no ha fet més que anuncis
i cap actuació; els anteriors no anunciaven tant, però anaven
fent. 

I mentrestant, senyors diputats i senyores diputades, s’han
mantingut tots els problemes que havia generat l’anterior
conseller que va ser cessat pel president: les baixes continuen
sense ser substituïdes, si no són d’entre 15 i 30 dies; s’ha
ampliat durant dos anys més l’augment de les ràtios d’alumnes
per aula, malgrat que ja no només complim amb les xifres del
dèficit públic sinó que som alumnes avantatjats; hi ha manco
possibilitats de tenir professors de suport, menys possibilitats de
fer desdoblaments o agrupacions flexibles, etc., etc. I sobretot
pensam que també l’hem de reprovar per enganar constantment
la població amb el falsejament de les dades de les avaluacions,
les dades de les contractacions d’auxiliars de conversa, o per
enganar també quan dóna les dades dels centres on s’aplica el
TIL, entre altres coses.

En definitiva, no acabaríem amb l’enumeració de les raons
per les quals aquest parlament ha de demostrar el seu
descontentament amb la gestió que s’està fent del sistema
educatiu de les Illes Balears, i de demanar al Govern que hi posi
solució. És per açò que el Grup Socialista demana reprovar
l’actuació de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, i
instar el president de les Illes Balears a cessar tant la consellera
d’Educació com també el seu equip, al qual consideram tan o
més responsable que ella.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la proposició no de llei que ha presentat el Grup
Socialista, perquè crec que ens trobam davant la pitjor
consellera que hi ha hagut en aquesta comunitat autònoma, des
que tenim competències i abans, en temes educatius, i hi ha
hagut consellers i conselleres del Partit Popular, del Partit
Socialista, del PSM, però ha estat, sense cap tipus de palAliatiu,
la pitjor consellera. I això ho podíem esperar, ho podíem esperar
quan el dia del seu nomenament diu públicament i de forma
absolutament franca i absolutament..., amb una gran rialla, que
ella com a consellera sap el mateix que qualsevol ciutadà, que
d’educació en sap com qualsevol altre ciutadà. Jo em deman que
si el president sent el conseller d’Economia dir que d’economia
en sap com qualsevol altre ciutadà, o el de Pressuposts i
Hisenda diu que de pressupostos en sap com qualsevol altre
ciutadà, si l’hagués continuat mantenint. Però l’economia és
seriosa, i els pressupostos també, però l’educació la pot dur una
persona que diu públicament que en sap com qualsevol altre
ciutadà, una persona que l’endemà pren decisions en nom de
tots els ciutadans, i per prendre decisions has de tenir
coneixement. Doncs aquesta consellera públicament mostra el
seu desconeixement i tenim un president que la continua
mantenint.

I fruit d’aquest gran desconeixement han estat les
conseqüències que hem tengut. És vera que algunes ja eren
herència de l’anterior conseller, però de l’anterior conseller hem
de dir que com a mínim no ens feia pujar els colors; era incapaç
de dir un “trepitja”, era incapaç de dir la MoMa..., i en temes del
TIL coneixia molt bé la situació dels centres, i va intentar aturar
una mica aquest tema, i fruit d’això segurament va ser cessat.

Vostè ho ha relatat pràcticament tot: crispació com mai en
el sector educatiu, com mai, un rebuig a la conselleria i a tot el
seu equip per part del sector educatiu -quan dic sector educatiu,
d’una forma molt ampla: professors, professores, pares i mares-
com mai. Una vaga general indefinida, que encara no està
desconvocada, als pocs mesos d’entrar ella, que ara vàrem tenir
aquesta convocatòria que roman oberta, una vaga el dia 15; un
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menyspreu als professionals, diferenciant professionals, els que
fan política i els que no fan política!, menyspreant els
professionals de l’educació. Els que han de ser els seus aliats
naturals, els que han de ser els assessors del Govern en temes
educatius, els menysprea intentant dividir-los dient que fan
política a les aules.

Expedients a directors mal gestionats, expedients a directors
de Menorca que els anulAla, diguem..., els redueix el seu sou i la
seva feina de professors i de directors; després ha de rectificar
i només de directors, i després de directors quan hi ha l’acord ja
havien complit per tres vegades el que s’havia de fer, que això
no feia més que crispar, expedients a directors. Augment de
dades d’absentisme i de conflicte dins l’aula com mai no s’havia
tengut en aquesta comunitat autònoma, segons l’informe oficial
-i ella diria que científic- de l’Institut de l’èxit de convivència
de la comunitat autònoma; més absentisme que mai. Normal,
perquè s’han reduït tots els programes educatius d’atenció a la
convivència, s’han reduït tots els programes educatius en què
feien feina conjuntament els serveis socials i el sistema
educatiu, que feien uns programes d’absentisme. Conflicte com
mai a l’aula: s’han augmentat les ràtios i s’han reduït els
programes, i s’estan introduint nins que generen conflictes, que
són disruptius, que tenen més necessitats i no hi ha ningú que
els atengui dins l’aula, clar que generes conflicte. I com ho
resolen?, traient nins de la classe, sancionant, que és el que
reflecteix l’informe de l’èxit de la convivència.

Canvis constants de reglamentació. En podríem dur aquí un
reguitzell, a nosaltres no ens passen; canvis constants de
reglamentació del mateix tema. Reducció dels inspectors, que
no sabem si és per manca de planificació, com ha dit vostè, o si
és que li interessa tenir menys inspectors perquè el caos encara
sigui més gran, o per pura inconsciència, perquè encara no sap
la funció de l’inspector quina és, i que li llevaria molts de
problemes, però ella sempre que no. En qualsevol cas, manca de
planificació en molts de temes, vostè ho ha dit; el tema dels
inspectors n’és un clarament, i això en la millor de les
interpretacions és una manca de planificació, insistesc que no
sabem si és la voluntat o és la inconsciència que no sap la funció
dels inspectors. 

Manca de rigor, manca de rigor en dades, manca de rigor en
dades. Nosaltres feim preguntes parlamentàries que ens
quedam..., hi ha diferències de dades d’alumnes, per exemple a
la Universitat de les Illes Balears, de més de 1.500 alumnes!
S’estan publicant unes coses i contesta unes altres. En temes de
quins són els centres que tenen projectes lingüístics, quins són
els centres que han acceptat el TIL: a la pàgina uns, quan
contesta al Parlament uns altres, quan informa els professors
directament a través dels sindicats o de l’Assemblea de Docents
uns altres... 

Reducció de plantilles, però no només reducció de plantilles,
sinó cap visió o cap possibilitat que això es millori. Baixes
sense substitució, baixes de 15 dies sense substitució. Increment
de ràtios d’alumnes. Reducció de tots els tipus de programes
d’integració i d’atenció a la diversitat. Diferència d’aplicació
del TIL si ets concertat o si ets públic, un altre d’altres criteris.
Un servei de mínims de la vaga més important que hi ha hagut
en aquesta comunitat autònoma que s’han declarat ilAlegals per
abusius; doncs a la vaga de dia 15 els torna a aplicar el mateix
criteri i el mateix percentatge; més crispació, més malestar. 

En una situació de dificultat com la que tenim, que tots en
som conscients, de dificultats econòmiques, de manca
d’ingressos a la nostra comunitat autònoma per molts de motius,
hi hauria d’haver un diàleg permanent. Doncs, diàleg, cap. Ens
dirà avui que s’ha pactat el tema d’interins, quan el tema
d’interins sempre es pacta, però serà l’únic que ens podran dir.
En una situació que sabem que genera conflicte, una situació
que genera ansietat, com és una situació de dificultat
econòmica, que s’hauria de tenir un diàleg permanent amb el
sector educatiu, no hi ha hagut aquest diàleg. 

En un moment de reducció de recursos, en un moment en
què ella no vol dialogar per donar a entendre la situació
econòmica i per veure com podem millorar i rendibilitzar els
recursos que tenim, introdueix un idioma a l’escola, sense
recursos, amb manco recursos introdueix un element que
distorsiona tot el sistema educatiu, tot el currículum i que hauria
d’estar absolutament negociat, que a més té una base de
negociació fonamental, boníssima, l’anglès; el volem tots, a les
nostres escoles, tots volem que els nostres fills i els nostres
menors surtin amb uns nivells bons d’anglès, però no de
qualsevol manera. Quan els professors, que són els que en
saben, la Universitat, estan dient que no es pot fer així, que és
incorrecte, resulta que es fa sense cap tipus de diàleg.

Allò darrer de l’estiu, a part d’altres coses que ja he
comentat: pares que demanen anar a l’escola pública els envien
a la concertada de forma bastant massiva, sobretot a pobles; per
què?, perquè no es fan dues línies, perquè no es planifica,
perquè no se sap els nins que hi ha en aquell poble, no es
planifica la possible demanda i es deriva a la concertada. Li
feim aquesta pregunta i ens diu que encara no ho sap, això quan
els pares ja havien entregat la solAlicitud, vàrem esperar més
d’un mes.

Per tant sí, pensam que aquesta consellera, aquesta persona
en concret no es mereix ser la consellera de la nostra comunitat
autònoma. Ella mateixa va reconèixer les seves limitacions,
podem anar als anuncis que varen recollir no només la premsa
escrita sinó també la ràdio, que ella mateixa deia que no tenia
més coneixements que un ciutadà normal, i per tant pensam que
és una bona iniciativa intentar reprovar l’actuació de la
consellera d’Educació, i estam convençuts, estam absolutament
convençuts i convençudes que dins el Partit Popular hi ha gent
més capacitada que la Sra. Camps per ser consellera d’Educació
i Cultura.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana María Aguiló i
Garcías, per un temps màxim de deu minuts.
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LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Señoras y señores diputados,
permítanme que inicie mi exposición en referencia a la idea que
traslada la Sra. Rita en el último párrafo de su exposición de
motivos. A mi parecer concentra el tono, el talante y el rigor del
contenido de esta proposición no de ley, la Sra. Rita nos dice
que las familias de esta comunidad están padeciendo la feroz
política económica del Partido Popular, tanto a nivel
autonómico como a nivel nacional. 

Sra. Rita, el camino en la senda de la recuperación
económica es un hecho que sólo ustedes discuten, los
campeones del análisis político y económico cuando emplean la
crisis económica hablaban de brotes verdes. El proceso de
consolidación fiscal avanza, el paro comienza a dar algún
respiro, el Tesoro vuelve a financiarse sin sobresaltos, las
exportaciones siguen creciendo, el camino hacia la recuperación
económica aún estará repleto de baches, pero algunos signos ya
evidencian que la dirección es buena, que cada vez queda más
lejos ese filo del abismo que hace apenas un año dibujaba una
prima de riesgo superior a los 600 puntos básicos. 

Datos buenos en España y especialmente buenos en
Baleares, cuyo gobierno del PP paró primero la sangría del paro,
abonó las deudas pendientes, por cierto avui a la UIB ens han
donat les gràcies per haver-los pagat, per fer el pagament que
no va ser capaç de fer el pacte de progrés, y consolida mes tras
mes una recuperación económica con la creación de empleo, los
datos de afiliados a la Seguridad Social, el incremento de
sociedades mercantiles, la recuperación de la matriculación de
vehículos, etc.

Si en algo tan evidente como lo dicho, usted, Sra. Rita, ve un
padecimiento de la sociedad balear en materia económica no es
raro que con su fino sentido del análisis político presente una
proposición no de ley como la que tenemos hoy aquí en este
debate. Tenemos que llegar a la conclusión que es más
preferible que analicen que no que gestionen, aunque aun
estando en la oposición llevan una sangría de votos elección tras
elección que muy lejos de hacerles reflexionar y reconducir sus
postulados se empeñan en pasar a la historia como los
responsables de llevar al Partido Socialista Obrero Español a la
radicalización con las consecuencias electorales que esto
conlleva.

Como cada vez que se inicia una legislatura del Partido
Popular se monta una oposición paralela y fuera de los cauces
parlamentarios que tanto al partido como al grupo que sustenta
a este gobierno no le es extraño. En una legislatura incipiente ya
asistimos a una minoría que no aceptaba el mandato
democrático proveniente de las urnas y cuando las decisiones
judiciales han ido en su contra no han dudado en criticarlas.
Simplemente quiero recordarles que quien tiene una sentencia
en contra de un decreto, apartándose del Estatuto y de la Ley de
normalización lingüística, son ustedes, es su consellera, su
consellera Galmés hizo un decreto en contra de la Ley de
normalización lingüística, de la Constitución Española, y no vi
ni una camiseta verde en la calle, no vi a nadie protestar, sólo
una señora que lo llevó, sin hacer mucho ruido, lo llevó al
Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares y le dieron la
razón, sólo vi esto, no vi a nadie ni ninguna camiseta verde ni
shows parecidos, porque simplemente son shows.

Del mismo modo que existen índices suficientes para
afirmar que estamos ante la senda de la recuperación económica
lo mismo hemos de hablar en materia educativa. Después de
analizar un gran esfuerzo económico, pagando todas las deudas
pendientes que dejaron ustedes en la anterior legislatura -y no
vi ni una camiseta verde en la calle, ni una camiseta verde-,
recordemos que ustedes no abonaron los institutos, no abonaron
el pago que se tenía que hacer a los institutos, recuerden que
ustedes se permitieron el lujo de prescindir de 733 interinos,
recordemos que ustedes subieron las ratios un 10% y ni una
camiseta verde, recordemos que ustedes recortaron el sueldo a
los funcionarios entre un 7 y un 10%. Por lo tanto, las aulas
continuaban igual que están ahora en esos momentos.

Sra. Rita, en la anterior legislatura ustedes hicieron lo mismo
que nosotros hicimos el primer año, con la única diferencia que
nosotros pudimos reconducir la situación y a día de hoy hemos
podido contractar 200 interinos mientras que la política del
PSOE en Andalucía ha prescindido de 833, aquí, con las
políticas del PP, se ha podido contractar a 200 profesores más.
Por lo tanto, ya podemos constatar aquí los beneficios de la
política del Partido Popular, y también podemos constatar los
beneficios del nuevo modelo educativo con pruebas de
diagnóstico que reflejan y vienen a confirmar lo acertado de las
medidas, un pacto con los sindicatos y el bajísimo nivel de
participación en la última huelga, con la que ya no se contaba ni
en Ibiza ni en Menorca, demuestra que la contestación del sector
no es tanta como ustedes se empeñan en hacer ver.

Al igual que hemos introducido el concepto de libertad en el
modelo educativo, confrontándolo con su modelo de imposición
y de inmersión, de dictadura, bajo el mismo principio
respectamos las diferentes posturas políticas en materia
educativa y tan solo pedimos que discutamos de educación sin
implicar el obligado cumplimiento de los derechos de los
alumnos a recibir una educación digna. La política es evidente
que se puede realizar por cauces sociales, pero también se tiene
que vehicular a través de este parlamento y su negativa a asistir
a la ponencia del pacto educativo, que está constituida a
propuesta suya, constituye la clave que nos hace pensar que
poco les interesa a ustedes el hecho educativo y que tan solo
acuden a la educación para política de desgaste. Su desventaja
es que la educación es algo que nos preocupa a todos.

El nuevo modelo educativo, tanto a nivel nacional como
autonómico, pretende mejorar los niveles de calidad educativa,
que después de tantos años de legislación socialista se arrastra
por los suelos, y pretendemos abrir las posibilidades y las
oportunidades a todos nuestros alumnos para poder escoger y
enfrentarse a un futuro, a un horizonte laboral con mayores
posibilidades. No nos venga a contar que en el último momento
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del pacte había subido o había bajado el fracaso escolar,
mentira, tenemos un índice de fracaso escolar el mayor o uno de
los mayores de Europa. Otra cosa es el abandono escolar, y le
recuerdo que en épocas de crisis el abandono escolar disminuye
porque los alumnos no pueden encontrar trabajo, al no poder
encontrar trabajo vuelven al sistema educativo. Por lo tanto, por
favor, el sistema educativo no funciona, les guste o no les guste,
lo que hay que hacer es ser valientes, encararlo y decir ¿por qué
no funciona? Vamos a ver en qué podemos mejorarlo. Sabe que
hay conflictividad en las aulas, sabe que hay muchísimos
problemas dentro de las aulas que debemos soluciona, y ustedes
en lugar de venir aquí a hacer un pacto educativo para intentar
solucionar estos problemas se dedican a gritar en la calle.

La actual titular de la cartera de Educación ha posibilitado,
en un momento difícil de situación económica, un cambio de
modelo educativo. No voy a repetir aquí algunos índices ya
expuestos con anterioridad que demuestran con independencia
del nuevo modelo educativo la buena gestión de la consellera
que tan solo apela al respecto, a la representatividad y a la
responsabilidad de los interlocutores en un conflicto con claros
tintes políticos que camufla una intencionalidad de desgaste.

Desde el Grupo Parlamentario Popular animamos a la
consellera a seguir adelante, su gestión es consecuencia directa
del mandato de las urnas y de las propuestas que
democráticamente se han tomado en sede parlamentaria y su
trabajo y sus objetivos coinciden con el interés de los alumnos
y sus familias.

Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En principi agraïm el suport
del Grup MÉS i també agraïm que hagi redactat encara més
motius en els nostres, que nosaltres no havíem tengut tampoc
temps de fer-ho tot en una primera intervenció de tants com n’hi
havia, efectivament no ens havíem referit als interins, amb els
quals s’ha aconseguit un pacte, per desgràcia, en el darrer any
de legislatura, normalment els pactes amb els interins sempre es
fan a principi de legislatura, no a finals de legislatura i
hipotecant l’equip que hagi de venir enrere, com ha passat
aquesta vegada, o també els desastres que hi ha hagut amb els
interins substituts que ara no tenim ni per què ni temps per
explicar ara mateix aquí.

Efectivament, nosaltres tampoc no havíem fet menció a les
paraules d’aquesta consellera que sap igual que un altre ciutadà,
vostè ho ha explicat molt bé, i l’únic que voldria afegir a açò és
que açò ha passat en altres graons també de l’administració i
fins i tot en graons que són de gestió molt directa, és a dir, que
s’ha agafat a gent que també té el mateix coneixement
d’educació que un altre ciutadà, com per exemple, ho tenim a
Menorca, la delegada d’Educació a Menorca és una persona que
no té altres coneixements que els de qualsevol ciutadà,
efectivament, i fa i ha de fer una gestió molt més directa i no tan

política com la de la consellera. Tenim més exemples, com
també és l’òrgan consultiu, que el Sr. Nel comentava l’altre dia,
el diputat de MÉS, que en el Consell Escolar de les Illes Balears
també posen com a experta una persona que tampoc no té altres
coneixements que els de qualsevol ciutadà. 

Quant al Grup Popular dir que m’estranya tant que no vegi
el patiment de les famílies actuals, que vulguin negar fins i tot
açò, vull dir, és una cosa evident, jo comprenc que tenen el
discurs de fer veure que tot va millor i aquest és un discurs a
nivell nacional que van repetint en totes les seves intervencions,
va perfecte, com a discurs està perfecte, però els ulls els tenim
per a qualque cosa i veim la televisió, veim els diaris i veim al
nostre voltant i veim el que diuen les associacions de pares i
mares sobre les famílies que van a escola, sí, el patiment de les
famílies i ja voler tancar els ulls a açò sembla un poc desgraciat.

També m’estranya molt per part del Grup Popular que no
hagi defensat la consellera, però bé, supòs que és lògic, s’han fet
les seves disposicions en altres qüestions i no en el tema de la
proposició no de llei, que era la reprovació de la consellera. Per
exemple, ha parlat dels deutes, que han hagut de pagar els
deutes de l’anterior legislatura quan el Partit Socialista també va
haver de pagar els deutes que hi havia deixat l’equip Matas, uns
deutes molt elevats, quantitat de factures sense pagar, etc., açò
normalment es fa cada vegada que hi ha un canvi de govern o
cada quatre anys.

Bé, s’ha dit que el sistema educatiu no funciona, amb açò
estic d’acord, ha dit que ara, ara mateix, el sistema, ho ha dit en
present, el sistema educatiu no funciona, i jo encara li diré més,
és que cada vegada funciona millor o tal vegada és que pensa
que el sistema educatiu funciona o funcionarà si es fan
matemàtiques cada hora de matemàtiques en un idioma diferent,
tal vegada aquesta és la idea que tenen de millorar el sistema
educatiu perquè al final és l’aportació que ha fet el Partit
Popular aquests anys. Vull dir, ara es fa o fins i tot hi ha
assignatures que es fan mitja hora en un idioma i mitja hora en
un altre, açò millorarà l’estudi de les matemàtiques?, açò
millorarà el fracàs escolar a cinquè? Idò, bé, nosaltres tenim els
nostres dubtes. Vaja nosaltres és com un discurs desbaratat que
al final estam immersos des de començament de la legislatura
i que continuam...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vaja acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA: 

Sí, nosaltres pensam que les Illes Balears no es mereixen un
equip gestor de la Conselleria d’Educació com el que tenim, i
açò és el que hem volgut fer evident, i estic convençuda que el
Grup Popular si vota desfavorablement aquesta proposta és per
disciplina del partit perquè no és possible que vostès estiguin
satisfets de com ha anat aquesta legislatura, no em puc creure
que els sembli bé aquest autoritarisme, aquesta imposició en la
gestió, no asseure’s a parlar amb qui pensa diferent, que
exigeixen ...
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LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sra. Diputada, ha esgotat el temps.

LA SRA. RITA I LARRUCEA: 

Sí, Sra. Presidenta, acab en un minut-, ... el seu partit que
acabi amb aquesta inestabilitat i pressió sobre l’escola,
fonamentalment sobre l’escola pública, que acabi amb aquesta
actitud o actuació partidista cap als docents, amb aquesta nulAla
actitud negociadora, ningú no els mourà, els ho hem sentit dir
un dia sí i un altre no, ningú no els mourà de l’error, és el que
dic jo. 

Bé, el curs ha acabat malament i les expectatives que veig
per al proper tampoc no són gens bones. Aquesta serà una
legislatura perduda en avanços per combatre el fracàs escolar i
l’abandonament prematur.

Res més, Sra. Presidenta. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 4162/14. 

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció. 

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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

Moltes gràcies.
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