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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

Joana Barceló substitueix Conxa Obrador.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Nel Martí substitueix Fina Santiago.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Assumpció Pons, Manuel Monerris.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès, Cati Palau.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Alejandro Sanz a Marga Prohens.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

José María Camps sustituye a Antoni Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, no hi ha més substitucions?

Passam a l’ordre del dia d’avui que consisteix en el debat de
les proposicions no de llei RGE núm. 4740/14 i 4995/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 4740/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a participació
efectiva amb el Teatre d'Es Born de Ciutadella.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 4740/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
participació efectiva amb el Teatre d’Es Born de Ciutadella, 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, bones tardes, senyors
diputats i senyores diputades. Tal com diu l’exposició de motius
de la proposició no de llei que presentam, el Teatre Municipal
d’Es Born de Ciutadella és un edifici emblemàtic que ocupa un
lloc destacat dins el panorama històric i cultural d’aquesta ciutat
que, a més, és una ciutat que pot presumir d’açò, de gaudir d’un
ric patrimoni. Però justament aquest teatre no ha tingut massa
sort, va ser rehabilitat gràcies a un pla nacional de teatres
històrics a finals dels anys 80 i principis del 90 del segle XX,
però, malauradament, va ser tancat de nou l’any 2006 a causa de
greus problemes d’estabilitat dels seus elements interiors.

No obstant això, la passada legislatura en els dos anys en
què va governar el pacte PSOE-PSM es varen fer gestions per
iniciar a la fi la restauració i reforma de l’edifici i ara, després
de ja tres anys des que comencessin les obres, ja s’han acabat,
unes obres que es varen poder portar a terme gràcies a una
aportació inicial de 4,5 milions d’euros del Ministeri
d’Habitatge, aconseguida, com hem dit, gràcies a les gestions a
l’alcaldessa Pilar Carbonero i al Govern central del PSOE en
aquell moment, que després va quedar reduïda a 3,3, que és el
que ha costat la reforma.

Altres gestions que a vegades també es passen per alt és que
aquest teatre ara ja és totalment municipal, perquè una part de
les llotges eren particulars i gràcies a la bona gestió han acabat
essent totes municipals.

A la fi, com dic, i malgrat que les obres varen finalitzar el
mes de gener, dimarts passat l’Ajuntament de Ciutadella les va
recepcionar i torna ara a tenir les claus, però açò no és més que
una fase perquè el teatre pugui funcionar. Les necessitats d’un
teatre, però, perquè sigui considerat com a tal, no acaben, com
hem dit, amb la rehabilitació de l’edifici, sinó que també és fa
necessari dotar-lo de l’equipament escènic necessari per donar
bona acollida als diferents tipus de representacions, teatre,
dansa, concerts, actes diversos, així com també és necessari
elaborar un projecte cultural que és el que s’ha de portar a
terme.

En un principi, s’havien pressupostat 800.000 euros per
portar a terme l’equipament, pressupost que l’actual consistori
ciutadallenc vol reduir a 600.000 perquè aquesta és la quantitat
que pensa que té compromesa d’altres administracions. Aquest
compromís pensam que és oral, perquè, malgrat les nostres
preocupacions i que pensàvem que hi havia un conveni que ho
sustentava, fins ara no hem pogut trobar ni un escrit que pugui
verificar-ho. I és per aquest motiu que ja anunciam que votarem
favorablement l’esmena del Grup MÉS en aquest sentit, és a dir,
que se signi un conveni; perquè és únicament a través
d’informacions orals o notícies de premsa que s’han assegurat
aquestes quantitats. 

Les darreres informacions que tenim són de l’actual batlle
i sabem que el Govern de les Illes ha dit que havia compromès
400.000 euros i que el consell insular, 200.000 i que cadascuna
de les administracions aportaria 100.000 euros aquest any 2014,
euros que hauran de servir per iniciar aquest procés
d’equipament escènic i la licitació dels treballs, segons podem
llegir al Diari Menorca, de dia 20 de setembre, és a dir, fa poc
més d’una setmana.

Res no em fa pensar de moment que açò serà ací perquè el
president del Consell també es va comprometre que l’acte
institucional de Sant Antoni de 2015 s’havia de realitzar allà i
parlam de dia 16 de gener, és a dir, d’aquí a tres mesos i mig,
però tres mesos i mig no són massa per adaptar un projecte de
800.000 euros o un de 600.000 i licitar els treballs d’equipament
escènic que inclou la instalAlació del sistema de focus,
ilAluminació, l’equip de so i audiovisual, els mecanismes mòbils
de l’escenari i el teló. Molt s’hauria de córrer, pensam nosaltres,
quan per qüestions administratives s’han torbat nou mesos a
recepcionar unes obres que ja estaven finalitzades des del mes
de gener.
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En definitiva, al nostre grup el que el preocupa, a més de la
gestió que es fa, és que el compromís d’aquestes
administracions sigui només oral, per una banda, i per l’altra
també ens preocupa que no s’arribi a cobrir allò que fa falta i
que igualment el teatre continuï tancat l’any que ve.

En el cas, com a exemple, del Teatre Principal d’Inca, que
fa anys que també està tancat, el Govern de les Illes Balears
reserva en els seus pressupostos anuals una quantitat, però a més
hi ha altres elements que donen seguretat a aquell municipi com
és que el Govern forma part, com a patró vitalici, de la Fundació
del Teatre, i també hi ha un conveni on queda el compromís per
escrit, ens referim al conveni signat el 13 de febrer del 2014, pel
qual cada administració -ajuntament, Consell Insular de
Mallorca i Govern de les Illes Balears- es comprometien a pagar
806.207,78 euros per a la reforma del Teatre d’Inca.

Vist açò, i atès que el Govern de les Illes Balears no ha
participat en res en les obres de rehabilitació del Teatre d’Es
Born, i vist també que sense l’equipament escènic no serà
possible obrir el teatre i comptar amb una programació estable,
el PSOE ha iniciat diverses iniciatives en favor d’aquest
projecte el qual pensam que és estratègic culturalment parlant
per a la ciutat de Ponent de Menorca. Recordaré aquí els Premis
de Teatre que porten el nom d’aquest edifici singular com a un
exemple d’aquest projecte estratègic.

Entre aquestes iniciatives hi ha les propostes que els nostres
grups han presentat a les diferents institucions, entre aquestes es
pot comptar la nostra d’ara, la qual demana que la quantia que
el Govern de les Illes Balears reservi al Teatre d’Es Born en els
seus pressupostos sigui d’almanco el doble del que s’han
compromès de paraula, del que hem vist reflectit a la premsa, és
a dir que sigui de 800.000 euros, que seria el mateix que té
compromès per conveni amb el Teatre Principal d’Inca.

En un altre ordre de coses, el Ple municipal de Ciutadella, de
gener del 2008, va aprovar per unanimitat la proposta d’estatuts
de la Fundació Ciutadella Cultura, una organització sense ànim
de lucre que té entre les seves principals funcions la
rehabilitació, gestió i explotació del Teatre d’Es Born i el
foment i la promoció d’activitats culturals. Serà aquesta
fundació la que haurà de gestionar en el futur el teatre comptant
amb la participació ciutadana.

També comprenem, però, que és difícil que actualment un
municipi pugui assumir en solitari aquesta tasca i és per açò que
es fa imprescindible la colAlaboració institucional i és per açò
que demanam, també, el compromís del Govern de les Illes
Balears a entrar a formar part de la Fundació Ciutadella Cultura,
un compromís que és amb la cultura dels municipis de les Illes
Balears, amb “lo nostro”, per dir-ho d’alguna manera.

Com a informació, els diré també que actualment el Govern
de les Illes Balears i els respectius consells insulars formen part
de les fundacions del Teatre Principal de Palma, del Teatre
Principal de Maó i del Teatre d’Inca, per citar els més
emblemàtics i és per tant de justícia que entri a formar part
també de la Fundació Ciutadella Cultura. Però sabem que açò
no basta i el Govern de les Illes Balears no s’ha compromès
mai, malgrat forma part de la Fundació, per exemple, del Teatre
Principal de Maó, amb la seva gestió. I és per aquest motiu,
perquè sabem que no basta en ser patró d’una fundació per
demostrar un veritable compromís amb la cultura, que en darrer
lloc demanam que el Govern de les Illes Balears participi
anualment en el sosteniment econòmic de la programació
estable d’aquest altre teatre, tal com li han demanat
repetidament els diferents ajuntaments, em referesc al Teatre de
Maó.

Evidentment també votarem favorablement l’esmena de
substitució del Grup MÉS al punt número 2 de la nostra
proposta perquè el Govern de les Illes Balears no només entri a
formar part de la Fundació Ciutadella Antiga, sinó que també
participi en el sosteniment econòmic de la programació estable
d’aquest equipament cultural. I si no ho havíem posat és perquè
aquesta encara no existeix, no hi ha ara una programació
cultural perquè el teatre encara no compta amb les condicions,
però evidentment açò no obsta perquè en un conveni pugui
figurar aquesta participació quan el teatre funcioni.

M’aturaré aquí, Sra. Presidenta, i esper una segona
intervenció, si de cas. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per defensar les esmenes
RGE núm. 8740/14 i 8741/14 del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps màxim de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores diputades, senyors
diputats. Aquesta proposició no de llei no pot ser més oportuna,
dimarts passat, dimarts 23 d’aquesta setmana es recepcionaven
les obres de rehabilitació del Teatre d’Es Born a Ciutadella,
unes obres que, com molt bé ha explicat la diputada portaveu
del Grup Socialista, es varen aconseguir després de molts anys
de gestió, de gestió per part de diversos governs, però
especialment -com ha esmentat la Sra. Rita- del govern que
governava, que va governar el Partit Socialista i el PSM. Unes
obres -com deia- que eren de rehabilitació, però que de res no
serviran si no es conclou amb la fase d’equipament. Serà l’única
manera així que el Teatre d’Es Born torni a ser el centre de
dinamització cultural que era al seu moment i torni acollir el
prestigiós Premi de Teatre que du precisament el seu nom.

En aquest sentit per tant només podem donar suport a
aquesta iniciativa a la qual hem presentat dues esmenes, jo diria
que de matís, perquè coincidim amb tota l’exposició i amb
l’esperit de les propostes de resolució que conté la proposició no
de llei.
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Les dues esmenes -com també s’ha esmentat- tenen per
objectiu, per una banda, que els compromisos de les
institucions, en aquest cas del Govern, siguin compromisos
signats i expressats en un document, amb la fórmula que hauria
de ser normal, habitual i que garanteix que aquest compromís es
pugui dur a terme o almenys és un compromís més ferm. En
aquest cas tenim el compromís per part del Govern d’aportar
400.000 euros, és un compromís verbal, un compromís que s’ha
traduït en què dins aquest any 2014, segons paraules
expressades, però no paper escrit, es traduiria en una aportació,
com deia dins el 2014, de 100.000 euros. Però tot açò són
paraules, no hi ha res escrit, i és difícil que una administració
com un ajuntament..., és difícil que pugui executar i dur a terme
aquesta fase d’equipament, si no té compromisos signats i
compromisos ferms, per allò que després els pressuposts, les
xifres no quadren.

En segon lloc, com també ha expressat la portaveu
socialista, coincidim amb la necessitat que el Govern de les Illes
Balears formi part dels instruments de gestió, tant del Teatre
Principal, del qual ja forma part, però també de l’instrument de
gestió que en principi està previst que sigui la Fundació
Ciutadella Cultura, que serà la que... com deia, està previst que
sigui qui gestioni aquesta futura instalAlació. Però aquesta
participació fins ara i per experiència del Teatre Principal s’ha
traduït en una participació més bé simbòlica. En aquesta
proposició no de llei es demana que aquesta participació passi
també a implicar-se en el sosteniment econòmic per al Teatre
Principal de Maó, i la nostra esmena volia deixar, com a mínim
per aquella qüestió més d’elegància, que també es tingués en
compte la Fundació Ciutadella Menorca, tot i que de l’exposició
se’n dedueix perfectament aquesta voluntat. 

Finalment, he de dir, crec que és una reivindicació justa,
crec que no és desitjable fer comparacions amb les actuacions,
inversions que ha tingut el Govern en infraestructures
equiparables a la resta d’illes perquè si es fes possiblement les
xifres sortirien molt desequilibrades i no precisament a favor de
Menorca. InstalAlacions tan bàsiques per a Ciutadella, per a
Maó, com són els seus teatres, els seus teatres principals, els
teatres que són el nucli d’una gran part de l’activitat cultural de
la ciutat, necessiten, requereixen el suport del Govern, i així ho
ha demanat l’Ajuntament de Ciutadella, així ha contestat el
Govern de les Illes i així ho hauria d’expressar per escrit
l’executiu.

Donarem suport per tant a aquesta iniciativa, creim que la
iniciativa coincideix amb la voluntat expressada per
l’Ajuntament de Ciutadella de forma unànime i per tant, creim
que ha de tenir el suport, lògicament, de tots els grups d’aquesta
cambra els quals precisament també estan representats al
consistori, a l’ajuntament ciutadallenc.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam al torn de fixació de posicions
dels grups que no han presentat esmenes. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. María Asunción
Pons i Fullana, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats.
Com ja han dit els portaveus que m’han precedit, aquesta
mateixa setmana, concretament el passat dimarts, es va firmar
l’acta de recepció de les obres de rehabilitació del Teatre d’Es
Born de Ciutadella, representants del Ministeri de Foment i de
l’empresa adjudicatària varen signar, amb presència dels
funcionaris del Ministeri d’Hisenda, tècnics municipals i de
l’equip de govern, els documents que acrediten la finalització
legal de les feines de reforma. Per tant, l’ajuntament ha rebut fa
només tres dies les claus d’aquest emblemàtic edifici i ara ja pot
gestionar la contractació i adjudicació d’equipament del teatre.

Vull destacar que aquestes obres de rehabilitació varen ser
adjudicades el novembre del 2011 i que el seu acabament
s’havia previst, segons el calendari inicial, per a finals del 2013,
però a conseqüència del projecte modificat, autoritzat, com no
pot ser d’altra manera, pel Ministeri de Foment, el setembre del
2013, i aprovat tècnicament el febrer d’enguany, es va ampliar
el termini d’execució en nou mesos.

Tot i que l’autora d’aquesta proposició, la Sra. Rita, afirma
que aquestes obres varen ser possibles gràcies a una aportació
de 4,5 milions d’euros del Ministeri d’Habitatge, la veritat és
que la inversió acreditada i pagada puja en realitat a 3.241.000
euros, segons consta en resposta del Govern central del passat
mes de juliol a la senadora per Menorca, Sra. Juana Francis
Pons i Vila. No s’ha superat per tant l’import d’adjudicació que
va ser de 3.355.000 euros amb càrrec a l’1% cultural, gestionat
pel Ministeri de Foment.

En relació amb l’equipament del teatre, tant el PSOE com el
PSM han qüestionat públicament i han posat en dubte que les
institucions governades pel Partit Popular, concretament s’han
referit al Govern de la nostra comunitat i al Consell Insular de
Menorca, han posat en dubte que facin les aportacions
econòmiques necessàries, fins i tot l’autora de la proposició
demana que el Govern balear augmenti el doble la seva
aportació.

Idò, jo li vull manifestar aquí i avui, amb satisfacció, per
cert, que la mateixa setmana en què l’Ajuntament de Ciutadella
torna a tenir les claus del Teatre d’Es Born ja està confirmada
i plenament garantida una aportació que puja a 600.000 euros,
400.000 a càrrec del Govern de les Illes Balears i els altres
200.000 els aporta el Consell Insular de Menorca. A més, tal
com va anunciar el president de la nostra comunitat, el Sr.
Bauzá, al batlle de Ciutadella, el Sr. Ramon Sampol, dels
400.000 euros que pagarà el Govern de la comunitat 100.000 ja
arribaran enguany a l’Ajuntament de Ciutadella, i els altres
300.000 arribaran el 2015.
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En aquests moments els tècnics municipals procedeixen a la
revisió i a la valoració del projecte d’equipament del teatre, el
qual, segons una primera redacció de l’any 2009, pujava a
800.000 euros, aproximadament. Es tracta de determinar ara si
aquell projecte de fa sis anys s’ajusta a la realitat actual, tenint
en compte que no s’han complert en cap moment les previsions
inicials de despesa, tal com consta a les certificacions d’obres.

Miri, Sra. Rita, és que cal ser molt rigorosos amb la gestió
dels recursos públics, crec que val la pena no precipitar-nos. El
Partit Popular ha aconseguit i garanteix avui una aportació de
600.000 euros. Ara els tècnics determinaran amb els seus
coneixements si cal o si no cal augmentar aquesta quantitat.
Com ja va dir el PSM el passat 11 d’abril, és important saber
quines són les necessitats tècniques, quines són les condicions
òptimes per dur a terme l’activitat en el teatre, música i altres
activitats. Aquesta és la feina que s’està fent ara en aquests
moments. No serà una proposició no de llei de l’oposició que
decidirà quin és el cost de l’equipament del Teatre d’Es Born;
per tant crec que no hem d’avançar conclusions.

A més també vull afegir que la senadora per Menorca, la
Sra. Pons Vila, ja s’ha ofert, ja s’ha ofert, en cas que no sigui
suficient, a aconseguir via pressupostos generals de l’Estat del
2015 -ara en fase de redacció- que el Ministeri de Cultura aporti
la quantitat restant, perquè el Partit Popular, i a mi em sap greu
però és que és així, el Partit Popular compleix els seus
compromisos, compleix els seus compromisos. 

En relació amb el punt de la incorporació del Govern balear
a la Fundació Ciutadella Cultura, que es regeix per la Llei
50/2002 i les disposicions en matèria de fundacions a nivell
estatal i autonòmic, he de manifestar que és una iniciativa que
ja gestiona l’equip municipal de Ciutadella. Curiosament, o no
tan curiosament, perquè li ho dic amb tots els meus respectes,
però és que ja estam acostumats al doble discurs segons
s’estigui al govern o a l’oposició, quan vostès van tenir la
responsabilitat de governar durant l’anterior mandat a
l’Ajuntament de Ciutadella i a la comunitat, amb el pacte de
progrés, l’exalcaldessa de Ciutadella, Sra. Pilar Carbonero, no
ho va demanar mai. Ara des de l’oposició vostès reclamen tot
allò que no es va fer, com si açò ara sigui un tema nou; no
s’havia reclamat mai. Per tant crec que ara no han de venir amb
exigències, amb frissors, perquè hi som a temps. Primer que es
determini la quantitat que fa falta per a l’equipament del teatre.
Li puc assegurar..., deixin fer la feina a l’equip de govern
municipal, i jo li puc assegurar que ja arribarem a uns bons
resultats, de la mateixa manera que hem aconseguit aquests
600.000 euros per a l’equipament del teatre, que vostès posaven
en dubte i fins i tot qüestionaven.

Respecte del Teatre Principal de Maó, efectivament la
consellera d’Educació i Cultura forma part del patronat de la
Fundació Teatre Principal, on l’Ajuntament de Maó té la
condició de patró fundador per ser la institució promotora. És el
Govern de la comunitat autònoma qui decideix, en funció de les
possibilitats pressupostàries, les aportacions a la programació
dels diferents teatres de Balears. En aquests moments, quan ja
es redacten els pressupostos de 2015, podem estar ben segurs
que valorarà i decidirà amb tot l’interès quina podrà ser la seva
aportació econòmica. 

Per tant, Sra. Presidenta, per tot l’exposat no donarem suport
a aquesta proposició no de llei. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Segons l’article 174.2 procedeix ara
la suspensió de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual
cosa li deman, Sra. Rita, si vostè vol que facem aquesta
suspensió o si podem continuar.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, no, podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Podem continuar. Per fixar la posició té la paraula la Sra.
Rita, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Podem continuar perquè ja
a la primera intervenció he manifestat que acceptàvem les
esmenes del Grup MÉS, i era per aquest motiu que es volia la
suspensió. Agraesc molt al representant del Grup MÉS que voti
favorablement la nostra proposta i que a més en positiu hagi
presentat unes esmenes que la completen. I lament molt que el
Partit Popular no accepti..., no ho veig d’aquesta manera. Ja
comprenc que la gestió cultural en temps que són convulsos no
és una cosa fàcil, i que la cultura sempre és la germana pobra de
les àrees de gestió d’una administració, i en temps de crisi
encara és més una germana pobra, en aquest cas la podríem
comparar amb la ventafocs, però açò no vol dir que tengui un
paper principal en l’esdevenir dels pobles, i a més el teatre és
una activitat cultural de primer ordre, i els municipis necessiten
d’aquests equipaments per desenvolupar la seva activitat
cultural.

Per tant nosaltres donam molta importància als teatres de les
Illes i és per aquest motiu que hem demanat diverses vegades
als pressupostos generals de la comunitat autònoma precisament
partides per als teatres, per a la gestió dels teatres; en aquest cas
també per al Teatre Born de Ciutadella l’any passat, quan ja es
veia l’acabament de les obres, vam demanar una partida
pressupostària per al 2014 precisament per a l’equipament, una
esmena que se’ns va negar. Ara diuen que hem de creure que
vindran 100.000 euros del Govern per a aquest any. Clar, ho
hem de creure perquè ho diu la diputada portaveu del Grup
Popular, però no hi ha res que sustenti, res documental que
sustenti aquest compromís per part del Govern. Ni tan sols no
sabem què val exactament l’equipament cultural; els
equipaments del teatres no és una cosa barata, a vegades és més
cara, quasi, que les reformes si es vol fer en condicions. Açò ho
reconeix el mateix batle de Ciutadella quan diu per la premsa -
llegesc-, diu: “Según Sampol, en caso de que la revisión
económica que realicen los técnicos del proyecto 2009 no sea
viable y se precise mayor inversión” -o sigui que ni tan sols no



1122 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 73 / 25 de setembre del 2014 

 

sabem encara què costarà, perquè el projecte és de 2009, potser
ja ha pujat i eren 800.000 euros en aquell moment, vull dir que
és molt difícil que siguin ara 600.000-, idò diu que, si puja,
"contamos con la senadora Juana Francis Pons -com ha dit
també la Sra. Pons- para que busque el dinero necesario en
Madrid." Vull dir que ara buscamos dinero i el 2015 s’ha de
posar en marxa ja el teatre.

Nosaltres pensam que es necessita més compromís per part
de les institucions. En el consell insular es va aprovar una
proposta del Grup Socialista, també, que demanava una
aportació també per la fundació, i es va aprovar si hi ha partida
pressupostària o hi ha les condicions pressupostàries oportunes,
que és el que es diu sempre, i també dubtam que el consell
insular faci aquest compromís. Tant de bo no sigui cert, tant de
bo m’equivoqui, el que passa és que pens que el Partit Popular
hauria de voler també, o el municipi hauria de voler tenir-ho per
escrit, tenir un conveni com té el Teatre d’Inca, i ara mateix no
té res més que promeses, i les promeses del Partit Popular ja
sabem com són, darrerament estam acostumats a veure
promeses del Partit Popular que se’n van en orris.

Quant als doblers que ha costat, bé, només és per rectificar
una qüestió. Sé perfectament el que ha costat el Teatre d’Es
Born i ho he dit al primer paràgraf de la meva intervenció, que
hi havia una aportació inicial, s’havia de fer amb una aportació
inicial de 4,5 milions d’euros, i que després ha quedat reduïda
a 3,3...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada. 

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

...que és el que ha costat la reforma. Jo crec que la senyora
no m’ha escoltat però ho he dit perfectament aquí. 

Per tant simplement açò, lamentam... i esperam que ens
equivoquem, que arribin aquests pressuposts i que permetin
novament a Ciutadella comptar amb un espai teatral que
possibiliti el desenvolupament d’aquesta elevada activitat
cultural que té la ciutat, i també no només del municipi sinó
també de les seves entitats i associacions.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 4740.

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.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4995/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de millora
dels resultats educatius.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
4995/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla de
millora dels resultats educatius.

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:

Gràcies, Sra. Presidenta. Després dels fets ocorreguts
aquesta setmana, en què el Tribunal Superior de Justícia s’ha
pronunciat en contra del TIL i l’ha declarat nul de ple dret,
després de les interlocutòries del mateix tribunal que suspenen
cautelarment l’Ordre, de 9 de maig de 2014, de
desenvolupament i aplicació del Decret de Tractament Integrat
de Llengües, després de veure que ningú no assumeix
responsabilitats per haver situat el sistema educatiu d’aquesta
comunitat autònoma en la total esquizofrènia, la veritat és que
defensar aquesta proposició no de llei no se’m fa fàcil, malgrat
que hi hagi una relació evident.

Però altres coses són les que ara tenim al cap, i tenim al cap
sobretot que els responsables d’aquest embolic, d’aquest estrès
continuat per al sistema educatiu durant tota una legislatura, ja
no haurien d’estar asseguts als seus despatxos, i esperam també
que les sentències que declaren la nulAlitat de dret del TIL no
siguin recorregudes. Ja hem presentat una iniciativa en el ple en
aquest sentit perquè la normalitat ha de ser restablerta a les
aules. Perquè sense una normalitat a les aules, sense estabilitat,
sense tranquilAlitat, no és possible aconseguir uns bons resultats
educatius, que és del que tracta aquesta proposició no de llei.

La consellera Camps ens ha dit en diverses ocasions en
aquest parlament que les nostres iniciatives només van
adreçades a fer política, a crear conflicte, i a destacar només el
que és negatiu, sense fer aportacions en favor de l’alumnat, ho
hauran sentit tots vostès; i açò no és així, ni ha estat així des del
començament d’aquesta legislatura. Tant jo mateixa com els
meus companys hem fet crítiques, sí, crítiques d’allò que
pensàvem que no funcionava bé, que perjudicava l’alumnat, i
també hem fet control de govern, i tot forma part de la nostra
obligació com a diputats en l’oposició. Però també he presentat
moltes propostes en positiu per intentar millorar la gestió que
s’estava fent aquesta legislatura, propostes que en general han
estat rebutjades pel Grup Popular, i aquelles que han estat
aprovades no s’han portat a la pràctica. Esperam tenir més sort
aquesta vegada, ja que es tracta d’una proposta molt oberta.

Efectivament, la present proposició no de llei és una
d’aquestes propostes que compleix amb el sentit que demanava
la consellera, una proposta en positiu que té com a objectiu el bé
de l’alumnat, perquè demana un pla de millora de resultats
educatius que abraci totes les etapes educatives, que faci
possible un debat entre totes les forces polítiques i que integri
totes les mesures necessàries que permetin al sistema educatiu
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de les Illes Balears millorar els seus indicadors sense perdre
l’equitat del sistema aconseguit la passada legislatura. Açò
sembla de sentit comú, però basta mirar què s’ha fet aquests
darrers anys, què és el que s’ha fet des de la Conselleria
d’Educació de les Illes Balears aquesta darrera legislatura, per
observar que és tot el contrari del que demana la proposició no
de llei. Aquesta iniciativa cerca, idò, transitar pel camí de la
rectificació, no per una autopista, ens conformam per un camí
tranquil i segur, sense ensurts, sense accidents.

Però a més és que ara no hi ha més remei que replantejar la
marxa iniciada. La Conselleria d’Educació, el Govern, ho ha fiat
tot a una carta, el TIL. Ens van dir que seria amb el TIL que
millorarien els resultats; de fet encara hem hagut de sentir
aquesta setmana en el ple que les avaluacions de competències
lingüístiques havien millorat en sis mesos gràcies al TIL. Però
açò ja no s’ho creu ningú; els pares i les mares de fillets afectats
pel TIL són els primers que no s’ho creuen, i els directors i el
professorat ja s’han encarregat de desmentir-ho públicament,
avui per darrera vegada.

Ja han vist, senyors diputats i senyores diputades, que a
l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei partim del
reconeixement dels mals resultats que obtenen els nostres
alumnes en matèria educativa des de fa anys quan els comparam
amb les altres comunitats autònomes, fonamentalment
comunitats del nord d’Espanya, quan la normativa bàsica és
bàsicament la mateixa. Jo mateixa he fet menció d’açò en
diverses ocasions quan el Grup Popular dóna la culpa de l’elevat
fracàs escolar o dels resultats de PISA, que tots voldríem
millorables, a la legislació estatal, i utilitza interessadament
aquest argument per justificar la LOMCE, per justificar també
el TIL, sense anar més en profunditat al seu anàlisi. Un altre
error com el TIL, també s’ho han jugat tot a una carta a nivell
estatal.

En aquesta comunitat autònoma, així com en tot l’Estat en
general, s’havia mirat de palAliar aquests resultats fent
programes per ajudar l’alumnat que fracassa, programes que són
justament els que han desaparegut amb la gestió del Partit
Popular. Ha desaparegut el pla que hi havia -beques, reforços,
disminució de ràtios, recursos TIC, Educa 3, llibres de text- i ara
no n’hi ha cap que ho substitueixi. És una legislatura en la qual
s’ha ajuntat un abandonament de les polítiques educatives
d’atenció per a la prevenció, el (...) de docents i l’augment de
les ràtios a les aules, i tot açò fa que s’auguri un futur incert per
al nostre alumnat, aquest que preocupa tant al president del
Govern. 

Aquesta situació, per tant, ha de ser adreçada, i és per açò
que demanam el vot favorable de la comissió per obrir aquest
nou pla o realitzar aquest pla de millora de resultats educatius
per a les Illes Balears. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. I clar que tindrà el nostre
suport, Sra. Rita, a aquesta proposició no de llei, tot i que també
li he de dir que més que un pla de millora de resultats educatius
possiblement el que ja necessita aquesta comunitat és un pla
d’emergències, perquè, vista la situació, difícilment podrem
afrontar el futur, el futur dels nostres alumnes però el futur
també com a país, si no canvia el Govern o l’actitud del Govern.
És impossible avançar si no es produeixen fets i gestos
importants.

La dimissió de la consellera Camps és ja urgent,
imprescindible, i tal vegada ja és un fet. I també ho és,
imprescindible i urgent, que el Govern retorni a la racionalitat
jurídica -i avui ho podem dir més que mai-, democràtica -més
necessària que mai, també- i pedagògica. I el TIL ens ha situat
al marge de tota aquesta racionalitat, perquè la realitat, les xifres
són molt dures, però en aquesta comunitat i per a aquest govern
no passa res mai. Fa pocs dies, en una interpelAlació a la
consellera Camps, podia constatar -ho constatava ella i a mi em
sorprenia i expressava la meva sorpresa- que són certes les
xifres de l’Institut sobre convivència i èxit escolar, són certes;
ho torn a dir i em torn a sorprendre, perquè les xifres, comparant
els dos darrers cursos, bé, el curs 2011-2012 i el posterior,
resulta que amb el govern del Partit Popular l’absentisme
escolar s’incrementa un 60%, i la meva sorpresa és que no passa
res. La conflictivitat a les aules es multiplica per tres i el
nombre d’expedients es multiplica per quatre, i en aquesta
comunitat no passa res. I ho torn dir: a qualsevol país normal no
hagués sortit el responsable en educació, hagués sortit el
president de la comunitat autònoma, un president que diu que
l’educació era l’autopista, la seva autopista. Bé, idò, silenci, ni
mutis, ningú no ha dit res, i les xifres resten encara penjades a
la pàgina web, són dades oficials, per repetir..., són dades
científiques, per recordar qui sempre fa ús d’aquests termes,
com si avalessin la seva política.

Idò aquesta és la realitat. La realitat és que tenim uns
menjadors escolars dels més cars de tot l’Estat, menjadors que
no tenen cap tipus, no s’ha incorporat cap tipus d’exempció a
les famílies amb pobresa extrema, cap ni una, quan ha estat una
petició que ha fet tant la Defensora del Poble, en aquest sentit
i també en el sentit de l’obertura dels menjadors escolars en
època d’estiu, i res de tot açò no ha passat. Però és que, a més
a més, aquesta comunitat autònoma és la que té un índex de
pobresa infantil també més elevat de l’Estat, un 28%, que
només supera Romania, però aquí no passa res.

Tenim les aules més massificades que mai, més
massificades, si les comparam amb el conjunt de l’Estat. Si
miram secundària, tots els nivells tenen..., bé, a les Illes Balears
tenim ràtios que es mouen a secundària entre 25 i 30 alumnes
per grup, mentre que les dades oficials del ministeri ens
indiquen que la mitjana espanyola se situa, amb les darreres
xifres que tenim les quals són del curs 2011-2012, en un 24,1
alumnes per grup. Però en aquesta comunitat no passa res.



1124 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 73 / 25 de setembre del 2014 

 

Tenim menys professors per aula; tenim directors als quals
se’ls imposa i se’ls pressiona perquè aprovin els seus projectes
lingüístics; associacions de directors indignats; inspectors que
discrepen de la conselleria; tenim una baixada, jo diria que de
les més importants d’arreu de l’Estat, de pressupost destinat a
Educació; hem perdut 2.000 professors, etcètera. I, en aquesta
comunitat, es diu que l’educació era el propòsit, l’autopista del
president Bauzá. 

I després anam als resultats, als resultats acadèmics, i crec
que és important per referir-se a la proposició no de llei, la qual
parla del Pla de millora dels resultats educatius, i la consellera
ens ve amb una prova de diagnòstic que diu que avala el TIL, el
Decret TIL; una prova de diagnòstic que va empegueir, que fa
empegueir, una prova de diagnòstic que suposa una valoració
entre l’inici i final de curs d’uns alumnes... què es pensava la
consellera que no hi hauria una progressió d’aquell alumne del
dia que comença fins el dia que acaba en les matèries
lingüístiques? Que és què s’ho pensava açò? Té res a veure açò
amb la validació del TIL?

Jo crec que per validar el TIL s’hauria d’haver comparat un
curs en el qual no s’ha aplicat i un curs en el qual s’ha aplicat en
matèries lingüístiques o no lingüístiques o que s’impartien en
llengua catalana o en llengua castellana i que ara s’impartien en
anglès, no, açò no s’ha fet, no s’ha fet. És més, i ho vull
recordar, quan els diputats de l’oposició, tots, hem demanat que
comparegui i exposi, faci públics els resultats acadèmics,
aquesta consellera no ho ha fet; els resultats acadèmics dels
nostres alumnes són reservats, no es publiquen.

Sort, sort que tenim una comunitat educativa responsable i
periòdicament es dedica a analitzar, a estudiar i a publicar les
xifres. Feia referència la Sra. Rita a uns dels darrers estudis, que
afecta els directors de secundària, posa en evidència allò que
tots sabem i constatam, sobretot si tenim alumnes a etapa
d’escolarització obligatòria, i és que els resultats acadèmics són
més baixos, hi ha mes suspesos, les notes mitjanes són més
baixes. Però clar, dirà, les dades oficials no diuen açò, és que les
dades oficials no diuen açò ni diuen res, perquè no diuen, no
parlen! Aquí les dades oficials no parlen, queden dins el calaix
de la Sra. Consellera pel que pugui passar!

Aquesta situació és insostenible, és insostenible. Per tant,
per açò deia, ironitzava, que més que un pla de millores
necessitam un pla d’emergències, però sense cap dubte que
qualsevol proposta positiva per millorar els resultats, per
millorar l’ensenyament dels nostres alumnes tendrà el nostre
suport, i clar que el tendrà, i en aquest sentit entenem, enteníem,
que anava aquesta proposició no de llei.

I entenem que avui és un moment molt crític en el qual ja no
valen més retòriques, o està, s’està amb la comunitat educativa
o no s’hi està; s’està amb la seguretat jurídica o no s’hi està; per
ara l’únic que hem sentit és silenci i mentides, silencis i
mentides. Perquè jo esperava, i esper encara, que es publiquin
els resultats reals, reals del TIL, perquè possiblement aquests
serien tant o més contundents que una sentència judicial, i
haurien de fer, com fan també les sentències judicials que hem
tengut recentment, obligarien a un govern a reconsiderar tot el
seu pla, tot el seu model el qual, evidentment, és un model
fracassat. La gran desgràcia de tot açò és que qui ho paguen són

els alumnes, la comunitat educativa, i a açò el que diu el carrer
és que a açò no hi ha dret.

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:

Gràcies, presidenta. Si em permeten, em cenyiré a la
proposició no de llei, perquè aquí es parla molt, molt, molt, però
crec que és necessari concretar, és a dir, crec que és necessari
saber que en aquesta proposició no de llei se’ns demana abans
de setembre un pla de millora dels resultats educatius, i en
aquesta proposició no de llei, a l’exposició de motius, se’ns diu
que la LOE era el no va más en educació, és a dir, que, gràcies
a la LOE, s’havien millorat moltíssim els resultats acadèmics.
I si m’ho permeten, em centraré en això, després tenim altres
proposicions no de llei, tenim altres intervencions en les quals
es podrà parlar d’altres coses, però jo crec que ens hem de
centrar en això, perquè si començam a tirar pilotes fora no
arribarem enlloc.

No compartesc amb vostè, Sra. Rita, la seva interpretació tan
favorable que fa del sistema educatiu quan afirma que des del
2007 ha tengut una avaluació continuada de caràcter favorable.
És a dir, és que és molt greu, és molt greu que després de 25
anys de sistema educatiu, que no ha funcionat, ara ens venguin
aquí a donar lliçons. És a dir, vostès saben que tenen un sistema
educatiu que ha fracassat, però que ha fracassat. Aquest encara
no ho sabem, aquest encara no ho sabem, perquè aquest encara
no ha anat a PISA, per exemple, però és que el seu ha anat a
PISA i ha tornat, i cada any ha estat pitjor. Vull dir, el pitjor de
tot per a vostè, Sra. Rita, no és que jo no comparteixi la seva
afirmació, el pitjor és que la pròpia font a la qual vostè fa
referència desmenteix i desautoritza la seva pròpia afirmació.

Els estudis internacionals, i jo crec que aquesta qüestió era
pacífica i acceptada, coincideixen tossudament, any rere any, a
posicionar-nos en els pitjors llocs de qualitat educativa respecte
d’Europa; és a dir, jo crec que això ho teníem més que assumit,
i com que hi havia aquest problema, anem a canviar el sistema
educatiu. Jo crec que això ho teníem més que assumit, perquè,
si no, Sra. Cristina Rita, vull dir, és molt lamentable que PISA
ens digui una cosa i vostè ens en digui una altra, molt
lamentable. 

Concretament, l’informe PISA quan parla de fracàs i
d’abandonament escolar primerenc, ho diu d’aquesta manera:
“Una alta proporció d’alumnat en els nivells baixos indica la
necessitat del canvi en el sistema educatiu espanyol, un canvi
que sigui capaç de fomentar les capacitats i les destreses dels
alumnes amb un baix rendiment, per prevenir el fracàs i
l’abandonament escolar primerenc i, per tant, per evitar una
possible exclusió social d’aquests estudiants”. Aquests
estudiants els quals, els ho repetesc, són els “ni-ni”, el que
vostès varen crear, varen ser vostès els que varen crear aquesta,
aquesta... aquests “ni-ni”...
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(Se sent una veu de fons inintelAligible)

... no, aquests “ni-ni”, varen ser vostès amb les seves
polítiques.

Per altra banda, comenta l’informe, “El problema de les
grans borses de repetidors a Espanya és, per tant, una qüestió
d’evident rellevància per valorar els resultats de l’ensenyament
obligatori a Espanya i que té més efectes posteriors en temes
d’abandonament primerenc de l’educació i problemes de
rendiment a nivells posteriors de l’ensenyament”. El fet que
l’abandonament escolar primerenc hagi baixat del 26,5%,
registrat en el 2012, al 22,7%, en el 2014, segueix sent una xifra
que dobla la mitjana europea. 

El problema del nostre sistema educatiu, la seva herència,
continua sent que un de cada 5 joves no continua els seus
estudis més enllà dels obligatoris, això és la pena. La
conflictivitat dins les aules..., fa 25 anys que tenim conflictivitat
dins les aules, fa 25 anys que tenim conflictivitat dins les
aules...,

(Remor de veus)

... fa25 anys que tenim les ràtios més elevades de tota
Espanya, fa 25 anys que les tenim, vull dir, no em venguin ara
amb contes, no em venguin amb contes!

El descens a l’abandonament escolar primerenc clar que ha
de valorar-se positivament, encara que una taxa del 22,7%
continuï sent inacceptable, encara que ja és sabut que vostès
veuen brotes verdes per tot, i per a vostès això ja era un brote
verde. No, no era un brote verde, vull dir, vegem què passa en
aquest sistema educatiu, era una situació conjuntural,
momentània, perquè és el sistema que no funciona. A veure
quan els entrarà dins el cap que és el sistema que no funciona!

Ja ho he dit, ho he llegit anteriorment, el mateix informe al
qual vostè s’ha referit en la seva exposició de motius, el seu
model educatiu ha produït resultats tan dolents que vostès són
els responsables de l’exclusió social de milers de joves que
varen haver de suportar un model educatiu modificat per vostès
mateixos en set ocasions. Ens diuen, és que no es posen d’acord
i no tenen el mateix model educatiu. Sí que tenim el mateix
model educatiu, tenim un model educatiu socialista, del temps
de Rubalcaba, el que passa és que vostès mateixos l’han
modificat set vegades. I és que vostès copien malament i tard,
malament, perquè si miram els resultats està clar, i tard, perquè
resulta que són còpies d’altres models d’altres països els quals
precisament varen ser modificats al mateix temps que vostès els
aplicaven a Espanya. És a dir, a països europeus en què no
funcionava aquest sistema educatiu que vostès varen traslladar
a Espanya, el Sr. Rubalcaba, era un dels artífexs de la LOGSE,
resulta que en aquests països, als quals vostès copiaven, ja els
llevaven, els llevaven perquè s’havien adonat de la conflictivitat
a les aules, s’havien adonat del baix nivell acadèmic dels
alumnes, i vostès el duen aquí i ben contents, i ens feien reciclar
tots els professors i ens feien fer classes a tots els professors de
la LOGSE, perquè anirà bé, perquè ja veureu que anirà bé. I 25
anys després ens demostra que va fatal.

Nosaltres, Sra. Rita, apostam per un model contrastat, no fa
falta anar molt lluny, a Portugal, per exemple, una llei similar a
la LOMCE ha produït un canvi de tendència en aquell país. Li
record, per una part, que un dels objectius principals que marca
l’estratègia Europa 2020 en relació amb l’educació és que el
percentatge d’abandonament hauria de ser inferior al 10% , i
vostè es posa contenta perquè està en un 22,2%, i es posa
contenta amb els seus brotes verdes.

I per altra banda, i per altre costat, la intervenció mitjana per
alumne a Espanya i a Balears es troba per sobre de la mitjana
d’Europa i, per tant, hem d’atendre més el model educatiu,
frenar l’abandonament escolar i gestionar millor els recursos,
perquè no és que s’inverteixi poc, perquè som a un dels països
que inverteix més o manco, el que passa és que s’inverteix
malament. Vostès, el seu model, inverteix malament; vostès ens
han fet tudar milions i milions d’euros amb el seu sistema, i han
fet tudar milions i milions d’alumnes amb el seu sistema.
Aquesta és la vergonya, aquesta és la vertadera vergonya!

Aquí, a Balears, a diferència d’Andalusia, hem incrementat
el nombre de professors aquest any, gràcies, per suposat, a la
bona gestió econòmica, ja que l’herència rebuda no era gens
bona, però hem aconseguit corregir i fer rendible el benefici de
la comunitat educativa. 

El Pla de millora dels resultats educatius ja està en marxa
des de fa temps, el que passa és que vostè no se l’ha llegit. El
Pla de millora que vostès demanen s’anomena LOMCE; el Pla
de millora s’anomena llibertat d’elecció de llengua; el Pla de
millora s’anomena FP Dual; el Pla de millora s’anomena
trilingüisme. Poden vostès posar totes les pedres en el camí que
vulguin, de totes les maneres que vulguin, aquí hi ha un canvi,
necessitam un canvi de model educatiu i és el que fem, i és un
model molt distint, és un model que es basa en la percepció i en
l’aprofitament del talent dels nostres estudiants, un model que
pugui dirigir-los cap a les trajectòries més adequades, i facilitar
l’ocupació i l’esperit emprenedor.

El fet que vostè es congratuli i ens presenti aquí, a
l’exposició de motius, l’evolució del fracàs escolar, com a una
dada favorable, hem d’entendre que els seus objectius en
matèria educativa són tan pobres com els resultats seus de quan
governaven. 

Sra. Rita, vostè ja no és creïble, va presentar aquí una
proposta de pacte educatiu, la qual va ser acceptada i iniciada,
i a la qual vostè ni tan sols s’hi ha volgut presentar, ni tan sols
s’hi ha volgut presentar. Per què? Perquè ni tan sols ha aportat
cap idea i quan ha vengut, en lloc d’aportar idees l’únic que ha
fet ha estat queixar-se, queixar-se, queixar-se, ni una idea
positiva, no ha vengut a escoltar-los, simplement ha vengut a
que ells escoltassin les seves queixes. És aquest el model que
nosaltres volem? Nosaltres no volem aquest tipus de persona, no
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ho volem, volem una persona que escolti, que escolti els experts
i que vegi que és el millor, perquè una persona que es tanca en
banda i només vol que els experts l’escoltin a ella, bé, és un poc
dubtosa aquesta persona. Vostè havia d’haver vengut a escoltar
els experts i a debatre amb nosaltres i així poder anar avançant
i dur propostes serioses sobre educació. No pot ara pretendre
venir aquí amb aquest precedent i demanar ara un nou debat, no
és creïble, és precisament increïble i és increïble que vostè parli
d’equitat.

A la passada legislatura, la legislatura de la immersió
lingüística, de la imposició de la falta de llibertat, no s’ha
demanat vostè, Sra. Rita, dins el seu grup parlamentari o dins el
seu grup polític, què els ha passat? Què els ha passat amb
educació? On ens han duit en educació? Als conflictes que hi ha
dins les aules, dins educació. Duim 25 anys de conflictivitat
dins les aules i els mestres...

(Remor de veus)

... que... i li puc dir perquè som mestre i he estat 15anys
donant classe...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

... li puc dir perquè durant aquests 15 anys que s’ha donat
classe hem vist com el nivell dels alumnes ha baixat de cada
vegada més i més i més.

Ara acab, Sra. Presidenta. Les proves del 2013 ens deien
“Los alumnos de nueve años pinchan en lenguas”. No li fa
vergonya això? No li fa vergonya el seu sistema educatiu? No
té un poc de decència de dir anem a canviar el sistema educatiu?
No té un poquet de decència de llegir-se els 55 articles, perquè
només hi ha 55 articles que canvien dins la LOMCE, per veure
en què pot millorar aquest sistema educatiu?

Nosaltres, Sra. Rita, apostam per un nou model educatiu que
constituirà, precisament, el millor pla de millora dels resultats
educatius i el que, de veritat, els nostres alumnes i els nostres
professors mereixen tenir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, ja veig que és molt
difícil fer un pla per al Grup Popular perquè l’únic pla que tenen
és aquest que en tan poc temps fracassa, en tres anys, no ha
arribat a tres anys, i ja és un model fracassat; és un model, si no
funcionava el model educatiu el qual nosaltres sempre hem dit
que s’havia de millorar, en aquest cas ja no és problema de
model el que no funciona, els que no funcionen són vostès, Sra.

Aguiló, el que no funciona aquí és el Partit Popular gestionant
una cosa tan delicada com és l’educació.

Que fan models..., que diu que s’ha de fer un model
contrastat, i el model del TIL no l’han contrastat amb ningú, ni
tan sols han esperat a tenir el pla pilot acabat! Que s’han
d’escoltar els experts, que jo, segons unes frases, resulta que
venc a escoltar experts, i en altres, del pacte educatiu, i en altres
frases no hi he estat, en la mateixa intervenció de vegades he
estat a la ponència i en altres no he estat a la ponència, açò és el
que vostè ha dit, i si he estat que no he escoltat. Els que no
escolten els experts són vostès, que estan cansat de dir-los que
s’han equivocat, que van per una senda equivocada
absolutament!

Parlant dels resultats, l’herència que vàrem rebre en aquesta
comunitat autònoma és un 43% d’abandonament en l’època de
Matas, un 43% d’abandonament, i ara no estam en el 22 en
aquesta comunitat, amb dades i xifres estam en el 29,7, segons
el ministeri, només tenim darrera Melilla, cap més, açò és tot el
que han avançat. Ací resulta que és culpa nostra, però vostès fa
tres anys que gestionen i no han... nosaltres vàrem poder
millorar d’un 43 a un 30, i vostès no han millorat ni una dècima,
açò és.

I quant al fracàs escolar, fracàs escolar, el qual s’entén
l’alumnat de quinze anys que promociona la secundària, encara
no sabem les xifres: et mires l’IAQSE i no hi ha ni una sola
xifra més enllà del 2011. No coneixem les xifres de l’alumnat
de quinze anys que ha promocionat aquests quatre anys, aquests
tres anys. Em vol dir, per què? Per què no donen les xifres?
L’IAQSE ha desaparegut, vostès ja no volen donar les xifres,
l’únic que dóna és la consellera que diu el que li sembla, el que
li sembla... i res més.

Per tant, jo lament molt que no es vulgui fer un pla, és que
és absolutament necessari en aquesta comunitat, perquè el seu...
si el pla era el TIL, idò, ja veim que ha fracassat, si fins i tot està
declarat nul de ple dret, si ni tan sols la justícia el deixarà posar
en marxa el TIL. Vull dir que, si aquest era el seu model,
anàvem arreglats.

I la LOMQE, l’altre pla és la LOMQE, la meravellosa
LOMQE, la qual es veu que no m’he llegit, segons la Sra.
Aguiló. Idò resulta que ja em diran, quins resultats millorarà de
la LOMQE que es faci avaluable la religió? Em vol dir què és
el que millorarà? Açò millorarà els resultats d’aquesta
comunitat autònoma, amb la LOMQE, que és una de les
reformes que fa? O, què millorarà segregar fillets i filletes? Açò
millorarà els resultats educatius d’aquesta comunitat autònoma,
Sra. Aguiló? Açò és la LOMQE. O també fer les revàlides, vol
dir que açò millorarà els resultats educatius? No, millorarà la
resposta d’alguns, no sabem aquells que no passaran, la resposta
d’alguns a uns qüestionaris, i la preparació només per a aquests
qüestionaris. Per açò també esper que tampoc no es posi en
pràctica açò i que també acabi.
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Bé, res més; és que ja no vull insistir més, perquè ja tantes
vegades hem parlat del mateix... Lament molt açò, que no
s’aprovi aquesta proposició no de llei, que era en positiu, que
creim realment i sincerament que fa falta perquè aquí no hi ha
pla, aquí estam fent coses ideològiques a mesura que se li
ocorren a un president o a una consellera, no hi ha cap
estratègia, no hi ha res que no sigui contactar amb alguns que
estan en contra de la llengua, l’únic que fan; ni tan sols la
llibertat d’elecció de centre no es compleix, la llibertat d’elecció
de llengua tampoc, perquè li hem dit ja tres vegades seguides
que els pares que volen un aprenentatge en català, un 80%, un
70%, un 90%, ja que més volen?

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada, per favor.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

I el TIL., el TIL, açò no és elecció, llibertat d’elecció de
llengües, quan marca exactament els horaris exactes que han de
fer en cada una de les llengües. Açò és llibertat d’elecció de
llengua?, el TIL és llibertat de..., quan diu exactament tantes
hores de català, castellà i anglès? Açò? Bé, Sra. Aguiló, jo ja no
em vull cansar més, perquè al final sempre estam amb el mateix.

Per tant lamentam açò, que ni tan sols no siguin capaços de
voler un pla que millori els resultats de l’alumnat d’aquesta
comunitat autònoma.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Diputada. Passam a la votació de la Proposició
no de llei 4995/14.

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.
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