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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. No
hi ha substitucions?

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí. Antònia ...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdoni, Sra. Vallès, podria repetir que no ha quedat gravat.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí, Antònia Vallès a Cati 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. 5394 i 6736/14.

1) Proposició no de llei RGE núm. 5394/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos en
matèria d'educació infantil.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 5394/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retrocessos en matèria d’educació infantil, té la paraula l’Hble.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, per un temps màxim de deu
minuts.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. La pressió que ha existit
aquesta legislatura sobre l’educació obligatòria, tant a nivell de
la nostra comunitat autònoma, pels motius que tots coneixem i
que no repetirem aquí, com també a nivell estatal, amb la
implantació de la LOMQE, ha fet que hàgim dedicat menys
temps a altres etapes educatives, entre elles a l’educació infantil.

No obstant, a cada un dels debats parlamentaris de
pressuposts d’aquesta comunitat autònoma, el nostre grup ha
alertat del desmantellament general d’aquelles polítiques de
suport públic que s’havien establert des de les diferents
administracions, estatals i autonòmiques principalment, i entre
elles la de l’educació infantil. 

El PSOE sempre ha considerat que l’educació primerenca és
una eina fonamental per garantir una veritable igualtat
d’oportunitats i una disminució de les situacions de risc i
exclusió social, i a més, creim fermament que l’acció educativa
no es circumscriu únicament a l’entorn de les escoletes sinó que
arriba també a l’entorn familiar. És per aquest motiu que el Pla
per a la primera infància que vàrem dissenyar la passada
legislatura abraçava aquests dos àmbits, l’escola i la família.

I és que, tal com es diu a l’exposició de motius, que s’hagi
universalitzat el dret a l’educació en el nostre país no significa
que no persisteixin les desigualtats entre l’alumnat, de fet, a
vegades són els mateixos sistemes educatius els responsables
d’aquestes desigualtats a causa de les diferències existents
d’accés i de les condicions d’escolarització també diverses, cosa
que pot comportar una vulneració del dret a l’educació per a
determinats individus o grups socials.

En tot cas, presentam aquesta proposició no de llei perquè és
aquesta la situació que es viu ara des que el Partit Popular
gestiona aquesta matèria, tant a nivell estatal com autonòmic, és
a dir, que es vulnera el dret a l’educació d’aquesta primera etapa
a causa de les diferències d’accés primerenc per a les famílies
amb pocs recursos i aquelles que sí en tenen.

En defensa de les nostres propostes i de la importància de
l’educació infantil direm que la família en primer lloc, però
també una educació infantil amb garanties i professionalitat és
fonamental en un desenvolupament psicosocial harmònic dels
infants. És per aquest motiu que els socialistes sempre hem
cregut que l’educació infantil era una etapa educativa més i per
això la LOGSE la va convertir en gratuïta a partir dels tres anys
i la LOE la va consolidar com etapa educativa.

En aquesta proposició no de llei, però, fem referència i ens
volem centrar en l’etapa de zero a tres anys, una etapa que
nosaltres consideram també educativa i no assistencial només.
La passada legislatura es va desenvolupar a les Illes Balears, tal
com hem dit més amunt, el denominat Pla per a la primera
infància, que descansava en quatre elements fonamentals: la
creació d’una xarxa pública d’escoles infantils; el disseny d’un
pla estratègic pel qual les escoles infantils es convertien en
serveis territorials per a l’educació de tots els infants, es
trobessin o no escolaritzats; també un desplegament de
l’ordenament jurídic i normatiu, i en darrer lloc el
desenvolupament de recursos, entre els quals un augment dels
recursos econòmics per tal de facilitar als ajuntaments, que en
molts casos són els titulars dels centres, una gestió eficaç. Un
dels objectius del pla era també disminuir l’aportació econòmica
de les famílies en aquesta etapa per facilitar-ne justament
l’accés a aquesta educació primerenca. 

En aquests darrers anys, però, hem vist com el retrocés en
matèria d’educació infantil ha estat encara més important que a
les altres etapes educatives, perquè la crisi econòmica ha deixat
sense feina molts de progenitors i, per tant, sense ingressos i ja
sabem que una part de l’educació infantil, de les escoletes,
encara que siguin públiques com no és gratuïta aquesta etapa
educativa, l’han de pagar les famílies, idò a açò, a la crisi, s’ha
unit la disminució pressupostària en l’aportació de les
administracions. En el nostre cas és molt evident la disminució
pressupostària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

També ha desaparegut, però, el denominat Programa Educa3
del Ministeri d’Educació i la Llei de racionalització i
sostenibilitat de l’administració local també ha afectat la
important implicació dels ajuntaments en aquest sentit, malgrat
aquest curs en general continuen oferint aquests serveis i
probablement també faran el mateix el proper any.
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I tot això quan, atesa la precarietat econòmica de moltes
famílies, més que mai s’hauria d’afavorir una progressiva
reducció de les matrícules en l’escolarització de zero a tres anys
i donar-los un adequat suport a la criança, en lloc de fer el
contrari com es fa.

En aquesta comunitat autònoma hem aprovat, també, una
llei de suport a la dona embarassada i és paradoxal que una
vegada les dones han parit ja ens oblidam dels seus patiments i
dels problemes i, per tant, hem fet un retrocés en aquesta etapa
que també té una part important assistencial.

Basta observar que els pressuposts de les Illes Balears que
en aquesta legislatura s’han dedicat a educació infantil han patit
un considerable descens, han passat d’1.600.000 euros a
300.000, però no només açò, el primer any de Govern del Partit
Popular no es va fer cap convocatòria i el pressupost per a l’any
2014, en el qual som, no contemplava cap partida adreçada a la
convocatòria als ajuntaments per al sosteniment de places
d’educació infantil, sinó que els 300.000 euros que s’hi
dedicaven, o que s’havien dedicat també els darrers anys, havien
passat el 2014 a una partida d’ajuts a famílies que encara no
coneixem com es distribuiran. També hi ha hagut altres
retrocessos en altres qüestions relacionades com és la formació
de professorat d’infantil, l’assessoria d’infantil també en
retrocés o també amb problemes l’equip d’atenció primerenca
que era l’equip que aconseguia detectar problemes que podien
tenir els infants, psicològics o psíquics, i posar-los remei també
de manera molt primerenca.

És per tot açò que el Grup Socialista demana instar el
Govern de les Illes Balears a recuperar en el pressupost de 2015
la quantia destinada a les convocatòries als ajuntaments per al
sosteniment de places d’educació infantil que hi havia el 2010.

També instam el Govern d’Espanya a recuperar el Programa
Educa3. El Programa Educa3, com recordaran vostès, va ser una
iniciativa del Govern d’Espanya que es va posar en marxa l’any
2008 amb l’objecte d’oferir una educació infantil de qualitat en
l’etapa 0-3 i donar resposta a la necessitat de les famílies de
conciliar la vida familiar i laboral, i també com un factor base
d’equitat, cosa clau per compensar, com hem dit, les
desigualtats de partida i millorar el posterior èxit escolar.

I finalment, instam a clarificar quina serà la partida
destinada als ajuts als ajuntaments per al sosteniment de les
escoletes que hi destinarà aquest any 2014 i quina la destinada
a ajuts a les famílies per aquest mateix concepte, atès que encara
no tenim constància que s’hagi fet cap convocatòria ni cap als
ajuntaments ni cap a les famílies.

Deixaré en aquest punt la meva intervenció i 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. De forma molt breu, perquè estam
d’acord amb tota l’exposició que ha fet el Partit Socialista i, per
tant, no fa falta repetir l’argumentació. Coincidim que
l’educació és la política més eficient, més eficaç per lluitar
contra les desigualtats socials. L’educació, la formació, la
instrucció és l’ascensió social per excelAlència en tots els països
on s’ha implementat una educació obligatòria i s’han dotat de
recursos hi ha hagut possibilitat d’ascens social. És l’arma més
important política, l’arma política més important per aconseguir
cohesió social i la més important per compensar aquestes
desigualtats socials. A més, apodera les persones, fa ciutadans
autònoms i fa ciutadans que tenen capacitat pròpia de decisió.
Per tant, l’educació ha de ser una inversió, ha de ser considerada
una inversió, mai com una despesa. 

Després també vostè a l’exposició de motius parla de la
familia, nosaltres també estam absolutament d’acord, la familia
és un element diferenciador d’èxit de tots els infants. És curiós
que d’aquest element diferenciador el paper que juga la mare
encara resulta molt més diferenciador, és a dir, com més
instrucció tenen els pares més possibilitats d’èxit tenen els fills.
Per tant, tenint aquesta informació, que es repeteix a tots els
estudis sociològics, és important, és fonamental invertir en
educació permanent i en educació d’adults, però sobretot
garantir que hi hagi un període d’escolarització molt important
per als futurs ciutadans adults de la nostra comunitat autònoma.

Nosaltres tenim una educació obligatòria dels 6 als 16 anys,
es podria discutir ampliar fins als 18, però dels 6 als 16 anys,
tenim no obligatòria dels 3 als 6 anys, però sí que hi ha una
ampla extensió de places escolars i després tenim aquesta de 0
a 3 anys. Nosaltres sempre hem defensat que pensam que el
primer any de vida ha d’anar acompanyat d’ampliar la
maternitat, tenim unes de les baixes per maternitat més baixes
d’Europa, en aquest moment 16 setmanes, aquesta és de les més
baixes d’Europa. Aquest primer any de vida d’un infant hauria
d’anar acompanyat d’aquest permís de maternitat o de paternitat
molt més ample, hi ha molts de països que estan envoltant els
sis mesos, però efectivament, després tenir la possibilitat
d’aquesta escolarització d’aquests nins de 0 a 3 anys.

Aquesta necessitat es va veure, a la Comissió de Serveis
Socials s’ha discutit un dels temes precisament que afecta
aquest tipus de serveis, perquè a vostè li poden dir avui des del
Partit Popular que això, amb la llei en vigor actual, de la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, no és competència de l’ajuntament, li poden dir perquè
amb aquesta llei en vigor no és competència, i això és un clar
exemple de la funció social que fa un ajuntament. El primer que
detecta, independentment de les competències que tengui, que
en aquell municipi es necessita una escoleta perquè els pares i
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les mares no tenen on deixar l’infant quan van a fer feina, en els
temps que hi havia feina, són els ajuntaments. Davant aquesta
necessitat de no resposta per part d’altres administracions, ells
assumeixen aquesta responsabilitat, perquè a vegades hi ha les
competències i a vegades hi ha el sentit comú i la necessitat.

Efectivament, varen començar com a guarderies, guardar els
infants, i es va progressivament a donar-li aquesta categoria
d’escoleta infantil amb activitat pedagògica, amb programa
pedagògic. Per això es donava aquest suport, que no era
competència de la Conselleria d’Educació a través de tota una
sèrie de prestacions tècniques i ajudes econòmiques als
municipis per poder facilitar el manteniment d’aquest servei que
era absolutament necessari, i que els ajuntaments ho havien
detectat.

Com diu vostè, i no fa falta que em repeteixi, aquesta
situació d’ajuda econòmica i ajuda tècnica ha anat
progressivament desapareixent. Es va fer un esforç durant els
dos pactes de qualificar aquestes escoletes infantils, passar-les
d’aquesta consideració de guarderia, de guardar, a aquesta
consideració d’educar, que fossin una escoleta. 

És cert que en aquest moment hi ha un atur molt important
en la nostra comunitat autònoma que afecta els joves, que la
tardança per tenir el primer fill cada vegada les dones tarden
més, és cert que aquesta concepció de feina fixa pràcticament
els joves no la tenen en el cap i que aquesta necessitat d’escoleta
infantil, tal vegada, podria ser qüestionada. 

Nosaltres pensam que lluny d’això aquests serveis s’han de
continuar, precisament per això, perquè anam cap a un model on
les famílies no tendran el que es diu pleno empleo i, per tant,
tendran situacions absolutament temporals de feina i unes
vegades podran tenir cura de l’infant i en altres moments no
podran tenir cura de l’infant i aquests serveis seran
imprescindibles perquè les famílies tenguin capacitat de poder
dir que sí a determinades feines, perquè si tenir un fill o tenir
dos fills o tenir un fill resulta un problema hi haurà famílies que
pel fet de tenir un fill no estaran en les mateixes condicions que
un que no té fills perquè no tendrà aquest tipus de serveis
municipals al seu abast.

Sempre és possible que ho assumeixi una altra competència,
vull dir, si això ho assumissin els consells o ho assumís la
comunitat autònoma, però sembla que la cosa no va per aquí
sinó tot el contrari, de moment treballen en aquest tema que
sigui de caràcter municipal.

I a part del que deia, que pot haver-hi diferències per
facilitar que una persona sigui contractada si té un fill o no té un
fill perquè no sabrà on poder deixar tenir cura aquest fill també
tenim aquesta alta mobilitat geogràfica que hi ha a la nostra
comunitat autònoma i en el conjunt de l’Estat. Ara tens feina a
un municipi i al cap d’un mes quan has acabat el contracte tens
feina a un altre municipi, per tant, necessitam aquests tipus
d’escoles que donin un ample ventall de flexibilitat horària i
d’altres prestacions com s’havien donat en els municipis,
s’adaptaven molt a les necessitats reals d’aquell grup de pares
que accedien a l’escoleta.

Per tant, nosaltres donam suport als tres punts, pensam que
és un servei necessari i que ha de ser un servei qualificat, els
municipis no poden assumir la responsabilitat econòmica total,
és una necessitat i els ajuntaments no se’n poden desprendre
perquè és una necessitat i, per tant, hi ha d’haver el Govern que
sigui sensible a aquests temes per donar suport a aquests tipus
d’activitats. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Passam al Grup Parlamentari
Popular, té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Ana Maria Aguiló
i Garcías, per un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, presidenta. Estam d’acord amb el Grup
Parlamentari MÉS que tant de bo puguem arribar a tenir un estil
de... un model, un model on la maternitat es pugui allargar i no
tan sols, tal vegada, en el primer any de vida, sinó tal vegada en
el segon i en el tercer, és a dir, amb això sí que estam totalment
d’acord, en el primer any de vida és vera que tant de bo
poguéssim allargar aquesta maternitat.

Per altra costat, simplement, bé, dir al Grup Parlamentari
Socialista que en moltes ocasions assistim a mesures preses per
part de governs socialistes on s’implanten polítiques educatives
amb un caràcter social i que subscriuria qualsevol grup
parlamentari i qualsevol grup polític. El problema, com sempre,
és que aquestes mesures preses pels socialistes és la falta de
dotació pressupostària per fer efectiva aquestes polítiques. La
falta d’una previsió econòmica provoca que després de diversos
anys de la seva implantació s’impossibiliti continuar aplicant-se
aquest model que a tots ens agradaria, i el que fan és crear una
expectativa dins la comunitat educativa que després no es pot
pagar.

En plena crisi econòmica el Partit Socialista va llançar un
pla i va crear unes ajudes que, mitjançant convocatòries i a
través dels ajuntaments, varen facilitar l’accés a l’educació
infantil, però la pròpia conselleria, governada pel pacte
d’esquerres, a penes un any després de la seva implantació va
reduir la partida pressupostària pels conceptes que hem
comentat. Aquí tenc que el curs 2008-2009 hi va haver una
dotació pressupostària d’1.622.800 euros; el curs 2009-2010 hi
va haver 1.365.000 euros, però alerta!, perquè aquí ja hi va
haver trampa, és a dir, aquí ja hi va haver trampa perquè
699.972 euros corresponien al pressupost del 2010 i 665.028
euros corresponien al pressupost de l’any 2011. Per tant, a una
convocatòria se li va donar 699.000 euros rebaixant 1.622.000
euros a 699.000 euros, i després hi va haver l’altra que es va
rebaixar a 665.000 euros. Per tant, hi va haver ja aquí una
rebaixada brutal per part del Partit Socialista, perquè després a
l’any 2010 no varen sortir les ajudes.

Per tant, vull dir, tornam a ser en aquest tipus de model que
agrada a tothom, però que no es pot pagar. És aquest el
problema. Després, l’any 2011-2012, i gràcies que el Partit
Popular va aprovar un pressupost, va sortir una partida
pressupostària de 500.000 euros. No ens fèiem tan enfora dels
699.000 euros del Partit Socialista. 
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No negam la bondat de les mesures, però ho torn a repetir,
llançar polítiques d’ajuda creant expectatives que se sap que no
es podran mantenir és una greu irresponsabilitat. 

Aquest debat ja l’hem tengut aquí en altres ocasions i
l’esquema es repeteix, no discutim que en temps de crisi
econòmica s’hagin d’incrementar les polítiques socials, però
existeix una premissa anterior i és que aquesta dotació hauria de
ser... ha de ser possible i aquest govern no vol llançar polítiques
socials que després no podrà complir. Primer hem d’arreglar el
desastre que ens varen deixar vostès i que és la principal
prioritat per poder atendre noves polítiques socials, primer hem
de pagar les factures pendents que ens varen deixar i tenint en
compte la reducció d’ingressos públics provocats per la crisi
econòmica hem de veure què poden afrontar i què és el que no
podem afrontar.

No descartam incrementar les ajudes, però en la mesura de
les possibilitats d’uns comptes públics reals, no podem oblidar
que vostès se’n varen anar del Govern sense haver aprovat un
pressupost, per tant, crec que això és bastant important.

Per un altre costat, el Pla Educa3, si m’ho permeten, aquí el
27 del 12 del 2013 va sortir un comunicat del Consell de
Govern que diu: “El Gobierno ha aprovado hoy la prórroga de
la ejecución del Plan Educa3 destinado a la educación infantil
de calidad en la etapa de 0-3 años hasta el 31 de diciembre del
2014" i més endavant ens diu per què, és a dir, no perquè el
Consell de Govern va voler ni per res, sinó simplement perquè
“durante este año la mayor parte de las autonomías han
manifestado al Ministerio de Educación la imposibilidad de
cumplir con el compromiso de poner en funcionamiento las
plazas comprometidas antes del 31 de diciembre del 2013 y
han solicitado la ampliación del citado plazo de ejecución del
programa”.

Per tant, queda clar que aquest programa no importa instar-
lo del Govern perquè aquest programa queda prorrogat fins al
desembre del 2014, fins dia 31 de desembre del 2014, diu “a
todo ello responde el acuerdo de hoy que modifica el de mayo
de 2011 a fin de permitir la prórroga en la ejecución del
programa hasta el 31 de diciembre de 2014".

Per un altre costat, el Pla Educa3 és el primer programa
integral d’impuls per a la creació de noves places educatives per
a nins de 0 a 3 anys. En 2008, 2009, 2010 i 2011 el Ministeri
d’Educació va destinar a finançar aquest programa educatiu 100
milions d’euros cada any, el que suposa que aquesta iniciativa
va mantenir íntegra la seva dotació pressupostària fins al darrer
any i que no es varen alterar els criteris de distribució acordats
a la conferència sectorial.

Aquest pla -torn repetir- està prorrogat fins al 31 de
desembre del 2014. Aquesta pròrroga respon que la major part
de les autonomies ha manifestat al Ministeri d’Educació la
impossibilitat de complir el compromís de posar en
funcionament les places compromeses abans del 31 de
desembre del 2013, i han solAlicitat l’ampliació d’aquest
programa d’execució, d’aquest programa. Simplement, vull dir-
li que això és l’acord dels ministres del 27 de desembre del
2013.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular votarà que no als tres
punts, al primer punt perquè evidentment depèn del pressupost,
ja ens agradaria destinar moltíssim pressupost a aquest pla, però
evidentment no farem com vostès, que ens anirem sense pagar
les factures; al segon, ja li ho hem explicat, és un acord de
Consell de Govern i és a petició de les comunitats autònomes,
i al tercer punt també votarem que no.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, en primer lloc agrair el
suport del Grup MÉS i dir que nosaltres també volem
reconèixer aquí el paper que han jugat els ajuntaments en
aquesta etapa que han estat els que realment l’han sostinguda i
s’han banyat i han estat sempre allà i continuen, vull dir que en
el cas que la llei de reforma de l’administració que planteja que
en funció del nombre d’habitants d’un municipi podrà tenir
aquesta competència o no, que és del que parlàvem abans, no?,
que depèn, alguns ajuntaments tendran unes competències, uns
altres unes altres, etc., idò, a part d’aquesta qüestió no crec que
els ajuntaments puguin renunciar a un servei que donen de
manera ja pràcticament tradicional des dels anys... des de l’inici
dels anys 80, fins i tot alguns anteriors.

És cert que la competència de les escoles infantils, segons la
llei, és una competència compartida, però sobretot la LOMQE
ara... repeteix, no barata res de la LOE en aquest sentit i fins i
tot continua també atribuint la major competència a
l’administració educativa. Per tant, són les comunitats
autònomes, açò vol dir que s’agraeix molt l’actitud dels
ajuntaments, però el que realment hauria d’assumir aquesta
competència són les comunitats autònomes perquè són les
comunitats autònomes l’administració educativa, segons la llei.
I aquesta és una etapa educativa més per a nosaltres, és cert que
té aquest altre vessant assistencial, el qual comentava la Sra.
Santiago, i de conciliació de vida laboral i personal o familiar,
però per a nosaltres sobretot és una etapa educativa, i no només
per a nosaltres, sinó també per a altres entitats, com per exemple
UNICEF que diu que millorar la qualitat de l’educació en la
primera infància continua essent la més poderosa de les
oportunitats disponibles per oposar resistència a la consolidació
dels desavantatges, o l’OCDE, que va dir també que els serveis
a la primera infància, ens trobam com a una de les seves
conclusions que les investigacions d’una sèrie molt variada de
països demostren que l’escolarització primerenca contribueix
considerablement que els infants de famílies d’ingressos baixos
entrin en la via del desenvolupament i de l’èxit escolar.
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Per tant, per a nosaltres és vital aquesta part o aquesta etapa
educativa, però ja ens temíem que el Partit Popular no ens
oferiria un vot favorable perquè en realitat l’educació infantil
mai no ha estat una prioritat per a aquest partit.

A l’any 2012 quan també aquí mateix vàrem defensar una
PNL de característiques molt semblants les argumentacions del
Partit Popular varen ser que l’educació infantil és una càrrega
per als ajuntaments i que és un sistema que no ens podem
permetre. Ara, més o manco, han arribat a dir exactament el
mateix i han passat ja més de dos anys des d’aquella PNL i no
hem vist que el Partit Popular hagi proposat cap altre sistema,
tampoc, alternatiu al Pla Educa3 i no quan... a força de
retallades, a més que afecten els més vulnerables, s’ha disminuït
el dèficit i ara complint el dèficit sembla que totes aquestes
coses podrien tornar al seu camí, i no és açò; ni tampoc quan el
PP diu que sortim de la crisi, que tot va bé, però es veu que no
va del tot bé perquè hi ha qüestions que no milloren gens, no sé
si per qüestions econòmiques o simplement per qüestions
polítiques, que és el que nosaltres pensam.

Bé, la realitat per ara és que els ajuntaments, per tant,
continuen passant pena perquè es veuen tot sols i els pares i
mares també, però sobretot els més afectats són aquells infants
que no poden gaudir d’un espai o d’un servei que els educa, que
els socialitza, que els ensenya autonomia i que els empeny
també cap a l’èxit educatiu.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Sí, res més, bé, hem de dir que no coincidim amb les dades
i xifres que ha donat el Partit Popular, però bé, a açò ja hi estam
acostumats. Tenc una resposta de la conselleria que diu que el
darrer conveni d’Educa3 va ser el 2012, que va firmar amb
l’Estat, i aquesta és la veritat i encara no sabem..., era el conveni
de 1.500..., 1.590.000 euros, ens agradaria saber en què s’ha
gastat perquè convocatòries no n’han fet, la darrera
convocatòria que hi va haver va ser del 2010, la del 2011, el
curs 2011-2012 que sempre es feia el darrer trimestre, perquè
s’havia de justificar que s’havia realitzat el servei, idò ja no es
va fer, es va perdre un any i la resta de l’any, idò, han estat de
300.000, i enguany que no ha sortit encara res.

Bé, no diré res més, simplement lamentar que una vegada
més el Partit Popular es negui a pujar aquestes proposicions no
de llei que són en positiu i que el que esperen és millorar la
situació de l’educació en aquesta comunitat autònoma.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Rita. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 5394/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

2) Proposició no de llei RGE núm. 6736/14, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del cos
d'auxiliars de conversa de les Illes Balears.

Passam al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
6736/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del
cos d’auxiliars de conversa de les Illes Balears. Per defensar-la
té la paraula l’Hble. Sra. Diputada Esperança Marí Mayans, per
un temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, presidenta. Crec que no em podran negar que en
aquesta comissió enguany no haguem parlat del tema lingüístic,
de la importància o no importància de l’aprenentatge de
llengües, crec que arribarem a ser entre tots bons coneixedors
d’aquesta matèria.

L’enfocament en aquests moments, si anam a parlar
d’auxiliars de conversa, òbviament no es pot fer si no es fa en
el marc de la comunitat autònoma o del territori en aquest petit
país que són les Illes Balears i que viu fonamentalment de la
indústria turística. 

Durant aquest segle XX en què les Illes Balears varen
canviar completament el model econòmic i ara és un model
econòmic que per bé o per mal ha pivotat bàsicament al voltant
de la indústria turística i òbviament no es pot entendre una
indústria turística si no es parla com a mínim d’un dels factors
bàsics i fonamentals, és la importància que té l’aprenentatge de
llengües, coneixement de llengües òbviament dins aquesta
indústria.

La procedència del turisme a les Illes Balears és diversa i
variada, tenim des del turisme diríem de parla catalana que ve
en unes èpoques determinades de l’any al turisme diríem més
potent del turisme espanyol que ve en unes altres èpoques, fins
al turisme de diversos països d’Europa, Alemanya, Àustria,
França, etc. També tenim tot aquell turisme que comença a
venir d’Amèrica, es parla ara ja de fer vols directes de cara a
l’estiu que ve que enllacin Miami amb Eivissa, no amb Son Sant
Joan, sinó directament amb Eivissa, per tant..., el turisme rus
també ha agafat una importància, encara que és cert que hi ha
hagut una certa davallada igual, i també òbviament ja tenim tot
un turisme japonès, un turisme xinès en gran expansió.
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Per tant, òbviament totes aquestes circumstàncies fan que
cada dia sigui més necessari comptar amb persones preparades
en el coneixement de llengües diverses. El ventall resulta cada
vegada més ample, per tant, l’aprenentatge de llengües no
s’entén si no hi ha ensenyants d’aquestes llengües, i aquí és un
dels handicaps que tenim. Per tant, un dels objectius destacats
de la conselleria i llegesc textualment el que diu la mateixa
conselleria d’Educació de les Illes Balears, diu: “Un dels
objectius prioritaris de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats és potenciar l’ensenyament i l’aprenentatge de les
llengües estrangeres en el sistema educatiu de les Illes Balears
per millorar la competència comunicativa en llengua estrangera
dels estudiants i donar suport als programes en metodologia
AICLE, Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua
Estrangera a les Illes Balears. Així mateix la conselleria
participa en el programa d’auxiliars de conversa dins el marc de
colAlaboració amb el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports,
programa dirigit a la competència comunicativa en llengua
estrangera mitjançant la provisió d’auxiliars de conversa
“natius” en els centres educatius” -aquest error ortogràfic és del
redactat de la mateixa conselleria, no d’aquest diputada.

Bé, així mateix l’aprenentatge de llengües és un dels
objectius bàsics també òbviament de... ja n’hem parlat altres
vegades de l’Estratègia 2020 i ens trobaríem, però, que encara
hi ha molta feina a fer per arribar a aquesta Estratègia 2020 que
marca Europa. Si miram les estadístiques ens trobam que encara
la majoria dels ciutadans de l’Estat espanyol són molt
monolingües, hi ha un 50% encara dels ciutadans espanyols
monolingües. Aquest percentatge baixa a un 30% quan parlam
de les Illes Balears, però bé, el problema que tenim aquí a les
nostres illes no és tenir una llengua pròpia com a vegades es
pensa, que es diu que açò distorsiona l’aprenentatge d’altres
llengües, no és aquest el problema, el problema és el fet que una
tercera part dels ciutadans de les Illes Balears només en saben
una que és la seva, aquí hi ha el problema, no que n’hi hagi una
de pròpia, sinó que un 30% només sap la seva.

Però bé, en un context en què teòricament ha de ser
plurilingüe, no només per la indústria que tenim, sinó també pel
marc en què ens regim avui dia, és evident que l’adquisició
d’una llengua és la possibilitat de poder parlar-la amb
normalitat i dins aquest sentit és un paper fonamental el que
juguen els auxiliars de conversa.

Per tant, treballen en el desenvolupament de l’expressió
d’aquelles persones que aprenen aquesta llengua a través de
converses amb elles, és una manera viva, podríem dir viva i
activa d’aprendre llengües. No s’entén l’adquisició de certificats
ja d’un nivell elevat, del C1 o del C2 en determinades llengües
si no hi ha aquesta competència en parlants nadius de les
llengües d’aprenentatge, perquè si no l’aprenentatge -diríem- no
es du a terme amb el rigor o el nivell que marquen aquestes
qualificacions.

Bé, existeix un cos d’auxiliars de conversa a nivell estatal
que opera també a les comunitats autònomes, això sí, recordam
que aquestes tenen competències exclusives en matèria
d’educació, però pens que no hi ha cap contradicció entre el

plantejament de treballar per a l’existència d’un cos d’auxiliars
de conversa de les Illes Balears, és a dir, crear un cos d’auxiliars
de conversa a les Illes Balears no entra en cap tipus de
contradicció amb el cos d’auxiliars de conversa que hi ha a
nivell estatal. Pens que, ben el contrari, es podrien
complementar i entre ambdós potser podríem cobrir aquesta
tasca tan immensa, tan ingent de les necessitats que en aquests
moments tenim a les Illes Balears.

Perquè, és clar, tal i com està organitzat en aquests moments
la colAlaboració entre comunitat autònoma de les Illes Balears i
el Govern de l’Estat és una colAlaboració que es vehicula a
través de la Conselleria d’Educació i del Ministeri d’Educació.
Però, què passa? El pagament d’aquestes persones, d’aquests
auxiliars de conversa l’assumeixen les comunitats autònomes,
òbviament l’Estat assumeix una sèrie de despeses, però després
bàsicament recauen sobre les comunitats autònomes, però, és
clar, el pressupost és un pressupost que s’ha de crear des de les
comunitats autònomes, no són partides que venguin -diríem- a
facilitar aquesta tasca, però així i tot les despeses que generen
aquest cos d’auxiliars de conversa no s’atenen a la realitat.

Ho dic perquè una persona, un auxiliar de conversa que pot
venir de Nova Zelanda, pot venir d’Austràlia, d’Estats Units,
d’Alemanya, de França, d’Itàlia es troba que ara ve aquí i té una
paga de 700 euros; és clar, amb 700 euros a segons quines parts
de l’Estat espanyol diríem... un podria arriscar-se més o menys
a viure amb una certa dignitat, cercar casa i viure, només de
pensar Eivissa o Formentera, vull dir, ho trob quasi, quasi com
un miracle, és quasi com a molt increïble. També he de dir que
de la manera en què s’organitza i amb la manca de pressupost
que en aquests moments hi ha dins les conselleries d’Educació
es fa que s’avancin els diners als centres educatius. 

Per tant, en aquests moments els auxiliars de conversa van
als centres educatius i són els centres educatius els que han de
pagar-los fins que no rebin les partides de la conselleria. Què
passa, i per què és important tenir-ho en compte? Si aquest
auxiliar de conversa va a un centre de dues línies no passa res,
perquè a un centre de Primària o a una escola de Primària de
dues línies cada més els ingressen mil i busques, per fer-nos una
idea, 1.100 o 1.200 euros, però si són escoles d’una línia
ingressen 500 euros, només, 530 o una cosa així. Per tant, si han
de pagar 700 euros a l’auxiliar de conversa i n’ingressen 500, no
hi ha volta de fulla, vull dir... aquests dies em telefonava una
escola de Sant Antoni de Portmany i em deia “ens han assignat
un auxiliar de conversa, estam molt contents, però què fem, com
el pagam?” I jo dic: “bona idea, tens un parell de solucions, o el
comparteixen amb una altra escola -que és el que fan alguns- i
per tant, el pagau entre tots, agafes els pares i que els pares
paguin o hi renuncies -que també és el que fa molt gent”. Per
tant, és clar, són mecanismes que en aquests moments no
acaben d’estar prou ben organitzats.
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Ahir també em telefonaven de Formentera i em deien que
els havien arribat dues alAlotes de Boston, d’auxiliars de
conversa, a l’Institut Marc Ferrer i talment havien arribat de
Boston a Formentera, jo no vull pensar... -ric i no hauria de riure
perquè pobretes, perquè no tenen massa informació, han arribat
allà sense cap tipus d’informació, no tenen lloc per estar, no
tenen res i per tant, estan de veritat que l’institut està una mica
preocupat perquè l’institut ha d’assumir tota l’organització
d’aquesta gent.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Diputada.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Ho dic perquè crec que tot això són detalls que s’han de
conèixer i fer-se una mica la idea.

També he de dir que el Ministeri d’Educació té una idea una
mica estranya del que passa també a les comunitats autònomes
quant als seus projectes perquè, clar, el ministeri oferia a les
Illes Balears -és que em fa gràcia, per això vull dir-ho, si em
permet, presidenta- el Ministeri d’Educació oferia 24 places
d’auxiliars de conversa, i jo pensava “24 places d’auxiliars de
conversa quan tenim 160.000 alumnes que han d’aprendre
anglès”, clar, per això a mi mateixa em feia gràcia quan llegia
aquestes xifres. Jo sé que el Govern ha fet un esforç important,
perquè tenim prop de 300 auxiliars de conversa, i hi ha invertit
1.754.000 euros de la nostra comunitat; de tot això en som
conscient, només faltaria que no ho hagués fet amb el calaportal
que hem organitzat amb tot el tema de l’ensenyament d’anglès,
crec que és el mínim que s’havia de fer...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Diputada, passa molt de temps de la seva... Vagi
acabant, per favor.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, ja senzillament crec que el cos d’auxiliars de conversa
complementaria el que hi ha a nivell estatal i que ajudaria i
potenciaria la necessitat que hi ha d’aquest personal a l’hora
d’aprendre llengües, i pareix que hi ha prou mitjans i prou
organització a la comunitat de residents que hi ha a les Illes
Balears per crear un cos d’auxiliars de conversa prou
interessant, adaptat aquí i que diríem que sortiria..., i que seria
assequible econòmicament en aquests moments per al Govern
de les Illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. 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. Nosaltres donarem suport a aquesta
proposició no de llei perquè pensam que és una proposta realista
en relació amb les possibilitats dels nostres alumnes d’arribar a
aprendre idiomes. 

L’únic que tal vegada treballaria o afegiria a la seva
exposició és que, independentment de la indústria turística, la
necessitat d’idiomes està present en els alumnes; no podem
enfocar la necessitat d’aprendre idiomes com ho fa el president,
perquè els nostres nins o les nostres nines d’un futur hagin de
fer feina a la indústria turística; quasi quasi és una necessitat de
la globalització actual, és un element cultural, és una bàsica per
les competències personals dels futurs ciutadans adults. Per tant
l’únic que afegiríem seria que no és només aquesta necessitat
d’aprendre llengües pel tema de la nostra indústria turística, sinó
per la necessitat d’aquesta cada vegada globalització del món
que fa que tothom necessiti una segona llengua o una tercera
llengua, en el nostre cas, que seria en aquest cas fonamental
l’anglès, tot i que hi ha altres llengües emergents, com pot ser
el xinès, que en un futur pot ser també un segon anglès; el
castellà d’una forma molt clara, el que passa és que el castellà
ja és una llengua assumida per la comunitat autònoma;
l’alemany i el rus també com a elements importants per a la
nostra indústria turística.

I estam totalment d’acord que la millor forma per aprendre
un idioma és amb un nadiu. Un no aprèn idiomes, un no aprèn
anglès quan un professor amb el B2 li dóna classe de
matemàtiques, així no s’aprèn anglès; l’anglès s’aprèn quan
qualcú està parlant permanentment anglès, quan la mateixa
persona li parla permanentment anglès a espais diferents: al pati,
a la classe, al menjador, al passadís..., a qualsevol espai aquest
nadiu es dirigeix sempre en anglès a aquests infants, perquè tots
aprenem una llengua primer escoltant la llengua, i després
parlant-la. L’anglès no s’aprèn amb un B2 del professor donant
classes de matemàtiques, o de coneixement del medi, o de
música, o d’educació física; que sí, que si s’ha de fer s’ha de fer,
però allò important és que hi hagi aquestes persones nadiues,
aquests acompanyants del coneixement de l’idioma propi, en
situacions de normalització, que és quan més aprens aquesta
llengua.

Nosaltres ara afortunadament el TIL ja no existeix, ahir
vàrem veure com ja des de la mateixa conselleria d’Educació va
sortir una carta no signada que deia que ja recomanaven el TIL
en aquells centres escolar on s’havia aprovat el TIL, ho
recomanava, no estava signada per ningú però sembla que duia
la capçalera de la conselleria; per tant és un bon moment per
replantejar-nos de forma seriosa com introduir de forma
massiva i de forma seriosa l’anglès a les escoles, i estic segura,
pel poc coneixement que tenc d’aquesta matèria, però com ha
dit vostè hem tractat molt aquest tema i ha estat un tema polític
molt important, hem llegit molt a veure quina és la forma més
important, com altres països han introduït l’anglès a les escoles,
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com ho fan, països o societats bilingües com introdueixen un
tercer idioma. La veritat és que hem llegit si hi havia altres
fórmules que no fossin el TIL, perquè pareixia que el TIL era
l’única forma i te n’adones que no, que n’hi ha d’altres, i
l’element del nadiu és fonamental, a totes. Les que han tengut
més èxit són aquelles en què des dels tres anys hi ha la presència
d’una persona, del mestre, i devora un nadiu que està explicant
el mateix pràcticament que el mestre, que ho farà en català o en
castellà, dependent del cas, i el nadiu parla d’una forma natural
el que està explicant el mestre i dóna informació als nins de
coses normals: “ara posa’t la bata, ara agafa aquest llapis de
terra”, etc., etc., i d’una forma molt natural s’aprèn aquesta
tercera llengua en el nostre cas.

Per tant a nosaltres ens sembla que aquest cos d’auxiliars de
conversa cada vegada serà més necessari per introduir l’anglès
d’una forma seriosa a la nostra comunitat autònoma. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Manuel Monerris i Barberà, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. MONERRIS I BARBERÀ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, com
molt bé ha dit a la seva exposició de motius la Sra. Marí les Illes
Balears constitueixen una comunitat autònoma que viu
fonamentalment de la indústria del turisme, i el turisme ha
canviat radicalment tota l’estructura de les nostres illes; tot
pivota fonamentalment al voltant d’aquest fenomen. La
procedència de la gent que ens visita és cada dia més diversa; a
part del turisme espanyol ens visita gent procedent d’altres
països, com Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, països
nòrdics, i fins i tot d’Amèrica i d’Àsia, com el Japó i la Xina,
que són més emergents.

Per tant cada dia és més necessari comptar amb personal
preparat en el coneixement de llengües diverses. L’aprenentatge
de les llengües, i per tant el seu ensenyament, resulta un objectiu
destacat entre els objectius educatius de les Illes Balears, com
bé ha dit també la Sra. Santiago no solament per (...) turístics
sinó per la formació integral i globalitzada dels nostres alumnes
de cara a una formació potent i de cara a una formació..., o de
cara al segle XXI com estan els nostres alumnes.

Coneixedora d’aquest motiu, la Conselleria d’Educació del
Govern de les Illes ha dut a terme una política educativa d’acord
amb aquests principis i objectius exposats. La directora general
d’Ordenació, Innovació i Formació va inaugurar el dia 2
d’octubre passat, ara fa un any, la jornada d’acollida i
d’assessorament dels programes auxiliars de conversa per al
curs 2013-2014, juntament amb representants consulars dels
països d’origen d’aquest professorat. D’aquesta manera dia 1
d’octubre s’havia dut a terme la jornada de benvinguda per als
auxiliars adscrits als centres de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera. La Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats
continua durant aquest curs escolar 2013-2014 amb els projectes

i les iniciatives sobre l’aprenentatge de llengües per contribuir
a assolir els objectius establerts en el marc per a la cooperació
europea en educació i formació. En consonància amb les
iniciatives posades en marxa des de la Comissió Europea la
conselleria ha apostat per impulsar l’ensenyament i
l’aprenentatge dels idiomes estrangers, amb l’augment
significatiu del nombre d’auxiliars de conversa de parla anglesa,
francesa i alemanya, xifra que ha triplicat, com ha dit també la
Sra. Marí, en relació amb l’any anterior finançant amb fons de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. A través d’aquest
programa els centres educatius adscrits es beneficien a partir del
dia 1 d’octubre i tot el curs d’aquests recursos addicionals, molt
valuosos per a la millora de l’ensenyament, de l’aprenentatge de
llengües estrangeres, que com ha dit la Sra. Santiago els idiomes
es dominen parlant i escoltant, encara que açò no és el mètode
AICLE, que és el que està implantant-se en l’educació
plurilingüe.

Un dels objectius de la Conselleria d’Educació, Cultura i
Universitats és potenciar açò. Per tant el que s’ha fet és
augmentar el nombre d’auxiliars i programes dirigits a potenciar
la competència comunicativa en llengua estrangera mitjançant
la provisió d’auxiliars de conversa nadius als centres educatius.
Açò no és una cosa nova, sinó que ja existia als centres que
tenien el British i que tenien les seccions europees. 

Per tot açò, i tot açò celebrant que tots els grups estem
d’acord en la importància del coneixement dels idiomes per als
nostres alumnes, no creim necessari del tot crear el cos
d’auxiliars de conversa, ja que la conselleria està cobrint totes
les necessitats que es deriven de la prestació d’aquest servei
amb les actuacions dutes a terme per part d’aquesta conselleria
amb la colAlaboració econòmica, com s’ha dit abans també, del
Ministeri d’Educació de Madrid, del Govern central. Així,
doncs, hem de continuar instant la conselleria a seguir en la línia
d’augmentar els recursos per dur a terme aquestes actuacions,
amb l’objectiu que tots els centres educatius comptin amb
personal especialitzat per aconseguir implantar amb garanties un
ensenyament de llengües pràctic en el domini dels idiomes per
part dels nostres alumnes, i dic pràctic.

Aquesta frase m’ha quedat molt clavada. Diu la Sra. Marí
que ha quedat enrere l’etapa, ha quedat enrere, idò, l’etapa en
què tots els ciutadans d’Europa eren monolingües, una cosa que
el Partit Popular sempre ha defensat i defensarà, l’ensenyança
no només del domini de l’idioma matern, de l’idioma oficial,
dels dos idiomes oficials i, si és possible, dos idiomes més. Per
tant, estant d’acord en el fons de la proposició no de llei, hi
votarem en contra perquè creim que els objectius ja estan
complerts amb les actuacions que fa la Conselleria d’Educació
i Ciència.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Sí, presidenta. Vull afegir a tota la meva exposició d’abans
al portaveu del Grup Popular que l’única manera que hi ha de
millorar l’organització que en aquests moments hi ha del cos
d’auxiliars de converses era, mirat d’una manera objectiva,
crear el mateix cos d’auxiliar de conversa a les Illes Balears; és
l’única manera que hi ha, no n’hi ha d’altra en aquests moments.
Per tant renunciar a crear un cos d’auxiliar de conversa en un
moment en què tots els grups estam d’acord que a
l’ensenyament de l’anglès s’ha de treballar l’ensenyament, que
s’han de buscar les maneres en què els alumnes de les Illes
Balears continuïn essent cada vegada més competents en quatre
llengües, com marquen les directives europees, però si això no
es fa amb un cos d’auxiliar de conversa que sigui competent,
que no visqui en la precarietat que està ara, i potser els he
explicat d’una manera massa alegre la precarietat en què està el
professorat que ve i que treballa en aquestes illes, amb les
condicions que té venir a treballar aquí, renunciar a això, a mi,
Sr. Monerris, em ve aquella mateixa sensació de sempre, que
vostès prediquen una cosa però que llavors en fan una de molt
diferent, predicam molt d’anglès per a tots, però llavors tenim
un cos d’auxiliar de conversa que no arriba ni a 5 minuts per
alumne de les Illes Balears, amb unes condicions laborals
precàries i que a més els vull dir que enguany no se’ls han fet ni
manco les xerrades de benvinguda i d’informació que se’ls van
fer l’any passat.

Per tant... Sí, però només hi devia haver els cònsols, perquè
els lectors no hi eren, perquè el que estam dient ara és que els
lectors que arriben, els lectors que estan arribant... Però si no
saben res, parli amb els lectors. Als lectors no se’ls ha fet res...
Potser als de Palma; la meva informació normalment no és del
centre de Palma, mira de ser de tot el conjunt de les Illes
Balears, i no la tenen. Havien arribat fins i tot a tenir ajudes per
desplaçar-se a Palma per anar a aquestes reunions. Tot això no
ho tenen. 

Però, bé, no era aquesta la finalitat de la meva proposició no
de llei, aquí venir a arreglar aquest tipus de problemes, que sí
que s’han d’arreglar i que són importants. És senzillament
recordar que tenim competències d’educació des del 97, que
farà vint anys prompte que les tenim, i que s’està actuant com
a mínim aquests darrers anys com si no les tenguéssim, i això
d’aquí és lamentable i és completament contradictori amb allò
que hauria de ser, i que renunciar a les eines que ens donarien
aquestes competències per millorar la qualitat del nostre sistema
educatiu, senyors del Grup Popular, és en veritat una llàstima,
és una llàstima que una comunitat autònoma com aquesta, amb
les necessitats que té d’aprenentatge de llengües, que es perdi
d’aquesta manera.

Estic convençuda, per tant hi tornaré, amb aquestes
iniciatives, perquè són iniciatives que possiblement el Partit
Popular ha de madurar, potser d’aquí a cinc anys la veurà.
Voldria recordar-li que el primer any que van governar el
primer que van fer va ser reduir el nombre d’auxiliars de
conversa a la meitat; llavors se’n degueren adonar que sense
auxiliars de conversa l’anglès no anava i el pròxim any sí que ja
varen tornar a doblar el nombre d’auxiliars; per tant
possiblement d’aquí, allò que lentament, com aquella pluja que
va amarant els camps, algun dia també els anirà amarant la
necessitat de tenir aquestes eines que ens permet la nostra
legislació, el nostre Estatut d’Autonomia, i n’hauríem d’estar
orgullosos, de tenir un Estatut d’Autonomia i de pertànyer a
aquest país que són les Illes Balears.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Marí. Passam a la votació de la Proposició no
de llei 6736/14.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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