
DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ DE CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2017 Núm. 49

 

Presidència
de l'Honorable Sra. Maria Concepció Obrador i Guzmán

Sessió celebrada dia 18 de maig de 2017 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

PROPOSICIONS NO DE LLEI:

1) RGE núm. 3760/17, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors escolars basat
en l’adquisició de productes ecològics de proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que apliquin criteris socials.. . . . . 760

2) RGE núm. 4086/17, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid.. . . . . . . . . 766

3) RGE núm. 4222/17, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el sistema
educatiu de les Illes Balears.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770

 



760 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 49 / 18 de maig de 2017 

LA SRA. PRESIDENTA:

Bones tardes, senyores i senyors diputats, començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. RIBAS I RIBAS:

Sí, María José Ribas substitueix Sandra Fernández.

LA SRA. PRESIDENTA:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposicions no de llei RGE núm. 3760, 4086 i
4222/17.

1) Proposició no de llei RGE núm. 3760/17, presentada
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
promoció d’un nou model de menjadors escolars basat en
l’adquisició de productes ecològics de proximitat i en la
contractació d’empreses i entitats que apliquin criteris
socials.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
3760/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors
escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de
proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que
apliquin criteris socials.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari Podem
Illes Balears té la paraula el diputat Salvador Aguilera, per un
temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda a tothom. I bé,
avui portem una iniciativa per intentar que els nostres infants i
els joves siguin més saludables i intentar canviar aquesta
societat que avui en dia tenim i des de les escoles.

Un aspecte prioritari de l’actuació educativa ha de ser la de
preservar la salut del jovent i dels infants escolaritzats en els
centres educatius de les Illes Balears, per tal de fer-ho és molt
important l’impuls de mesures preventives que propiciïn la
millora de les condicions de vida de la població, mitjançant la
implantació de models i hàbits de vida saludable. Cal que els
centres educatius formin part d’un model integral que promogui
la millora de les condicions socials, econòmiques i de salut de
la ciutadania.

La salut ha de ser un element transversal a totes les
polítiques públiques. Però, a més, si tenim en compte que les
malalties cròniques i amb major prevalença estan relacionades
amb l’estil de vida de les persones, és necessari aplicar mesures
preventives als centres escolars. Un espai idoni per
implementar aquestes mesures són els menjadors escolars i em
sembla que tots i totes les portaveus i la resta de diputats i
diputades estaran d’acord amb aquesta afirmació.

A la nostra comunitat cada vegada hi ha més escoles amb
un servei de catering, les escoles amb cuina pròpia cada vegada

són menys. Algunes de les empreses de catering són
gestionades d’una manera global i no tenen en compte l’entorn
més proper de cada centre educatiu, no es preocupen del
consum de productes de temporada, de proximitat i ecològics.

Segons la legislació de la nostra comunitat, les empreses
que gestionen els serveis de menjadors escolars dels centres
docents públics, han de tenir en compte el document de consens
sobre alimentació als centres educatius, aprovat el 21 de juliol
de 2010, pel Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut. Aquest és un document on només parla dels productes
que mengem, no parla en cap moment d’on provenen aquests
productes, cosa al mateix nivell la fruita de producció ecològica
que la que prové d’un altre continent. Sobre aquesta qüestió dir
que, per exemple, qüestions sobre..., perquè per a nosaltres és
molt important i pensem que des de les nostres illes podem
parlar i existeix l’agricultura ecològica, en principi alguns
elements podrien ser la renúncia de productes químics de
síntesi com fungicides, adobs, herbicides, la renúncia a
conservats, colorants, o altres additius, la renúncia als
genèticament modificats, etc. Un grapat d’elements que
intenten que els productes que mengin el nostre alumnat puguin
ser realment ecològics i el més saludables possibles.

En aquest sentit, les polítiques públiques en un món
globalitzat, també han de contribuir a l’estabilitat i al
desenvolupament del sector agrícola i ramader de la comunitat.
Per a nosaltres també, i això ho hem fet ja en diferents moments
del plenari, i en aquesta comissió no, perquè no hem tocat
concretament tot el tema del sector agrícola i ramader, però
entenem que aquesta proposició no de llei seria un element
molt important per ajudar en certa forma el sector agrícola i
ramader de la nostra comunitat.

Què volem en aquest sentit? Que aquestes empreses utilitzin
i els menjadors utilitzin productes locals i sobretot aquesta
qüestió per a nosaltres també molt important, que coneixem
com a productes de proximitat, d’intentar que el major nombre
d’elements que es mengin i que es consumeixin als menjadors,
siguin de proximitat, sobretot perquè entenem que poden
contribuir a la creació de treball, impulsar els mercats locals,
dinamitzar el territori i treballar per a la sostenibilitat en el
medi ambient, que és una de les qüestions que des de Podem
tenim molt clar.

En el sentit i segurament que és una mica avorrida la
qüestió de normativa, però nosaltres pensem que és molt
important mirar cap Europa, mirar les directrius i per això
intentem establir tota aquesta proposta dins un marc normatiu.
En aquest sentit, si mirem cap Europa, tant el Llibre verd de la
contractació pública, com el dictamen del Comitè de les
Regions de la Unió Europea, sistemes d’aliments locals, parlen
d’enfortir el sistema local i de fomentar la relació directa entre
la persona productora i la consumidora. A més a més,
l’Estratègia europea 2020 ha aprovat diferents directives que
van en matèria de contractació pública i a la iniciativa ho poden
llegir, entre altres, la 24/2014, la Unió Europea, la 25 i la 23
que hi fan referència, per no avorrir.

En aquestes directives europees en matèria de contractació
són favorables a la denominada compra pública responsable,
facilitant que les administracions contractants prioritzin els
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aspectes socials i mediambientals en els seus plecs de licitació,
sense necessitat d’atendre exclusivament el preu més
competitiu. Entenem que l’element preu no ha de ser un
element que premiï davant d’aquestes qüestions, la salut,
ecològic, medi ambient, etc.

I bé, ja directament als punts que presentem en aquesta
iniciativa, serien 3 punts, i el primer és: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a dictar
instruccions perquè la contractació pública de tots els productes
i serveis alimentaris destinats a col·legis públics i a col·legis
privats, subvencionats amb doblers públics, siguin de
proximitat i almenys amb un 50% de productes ecològics i anar
augmentant aquest percentatge fins arribar al cent per cent del
consum d’aquests productes.”

El segon punt, facilitar en els plecs de les petites i mitjanes
empreses i puguin aspirar així a la licitació. Entenem que
moltes vegades i especialment a la nostra comunitat i a altres
comunitat també, moltes vegades són les grans empreses les
que davant d’una oferta pública, accedeixen a aquest tipus de
serveis i entenem que s’ha d’intentar ajudar a les petites i
mitjanes empreses.

El tercer punt, també molt important, encara que ja sabem
que part d’aquest element està ja en els plecs actuals, definir
clàusules socials i mediambientals que figurin en el
procediment de licitació, amb l’objectiu que en l’adquisició de
productes o en la contractació dels serveis, no prevalgui tan
sols el preu com a criteri d’adjudicació, sinó que també es
valorin els aspectes socials i mediambientals, no? Entre altres
tot el tema de matèria de seguretat i salut laboral, que es suposa
que han de complir. El segon element clau són les relatives a
igualtat, entenem que també des d’aquest Govern s’estan fent
esforços per aquesta qüestió en matèria de clàusules socials i
entenem que un percentatge de treballadors i treballadores de
l’empresa que puguin conciliar la vida personal i laboral. I el
tercer i últim punt sobre aquestes clàusules, sobretot el foment
del treball local amb el treball de productors de proximitat, com
comentam.

Per tant, convidem a tots els grups parlamentaris a què ens
donin suport a aquesta proposició no de llei, per intentar que
els nostres nens i nines puguin menjar d’una forma saludable i
afavorir l’economia local de les nostres illes.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS ha presentat
l’esmena RGE núm. 6736/17. Per a la seva defensa té la
paraula la diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, Presidenta, senyores i senyors diputats. Pensam
que aquesta proposició no de llei mescla dues coses, per una
banda, parla de criteris socials a tenir en compte a l’hora de
contractar a empreses els menjadors escolars i, de l’altra,

demana que els menjadors s’abastin de productes ecològics
progressivament.

Voldríem separar aquestes dues qüestions, que a l’exposició
de motius potser estan un poc mesclades però que en els punts
estan ben per separat.

Pel que fa al punt 1, no hi estam d’acord i explicaré el
perquè. Segons el que diu la proposició no de llei, i l’esmena
també que ha presentat el Grup Socialista, la idea és que els
productes ecològics siguin amb el temps el cent per cent dels
productes utilitzats a les cuines dels menjadors escolars. Això,
segons el nostre parer, va en contra del punt 3.4 i d’una
proposició no de llei que vàrem aprovar per unanimitat i que va
presentar aquest grup parlamentari en favor del producte local
lacti, però que realment es pot fer extensible a la resta de
productes de les Balears. Nosaltres volem que s’afavoreixi el
producte d’aquí, de proximitat, però si volem que tots siguin
cent per cent ecològics, amb el certificat corresponent de la
Unió Europea, estam tancant la porta a molts ramaders i
agricultors de Balears que no tenen aquest segell però que fan
productes aquí. Ens semblaria bé un augment del consum dels
productes ecològics, però no un cent per cent, perquè entenem
que hi ha empreses petites de Balears que no tenen producte
ecològic, que no és sinònim de saludable, i tenen dret a poder
accedir a aquestes licitacions. 

Pel que fa a la resta dels punts, sí que hi estam d’acord.
Volem que es tenguin en compte clàusules socials, de salut
laboral i, com deia, de proximitat. Per això hem presentat
l’esmena, per afegir un punt 3.5, una altra clàusula relativa a la
contractació per tal que l’empresa adjudicatària sigui la que
s’encarregui de contractar el monitor o la monitora, si n’és el
cas, dels menjadors adjudicats. Parlam amb coneixement de
causa, perquè s’ha donat que hi ha empreses que obtenen la
licitació de diferents menjadors escolars que a la vegada poden
estar a diferents municipis, i que després no posen els monitors
corresponents i demanen a l’ajuntament que ho faci; pensam
que ho hauria de fer l’empresa adjudicatària i per això els plecs
ho haurien de marcar. Per això voldríem afegir aquest punt a la
normativa de contractació.

Si acceptassin l’esmena amb el canvi que he dit, que no
s’arribàs al cent per cent del producte ecològic, votaríem tota
la proposició no de llei a favor; si no, demanaria el vot separat
del punt 1.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. El Grup Parlamentari Socialista ha presentat
l’esmena RGE núm. 6846/17. Per a la seva defensa té la
paraula el diputat Enric Casanova per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Per part del nostre grup
pensam que la proposta de menjadors escolar és un proposta
acceptable. Per tots és conegut que els menjadors escolars cada
vegada estan més demanats, cada vegada es converteixen més
en una eina de conciliació de les famílies, i també cada vegada
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es converteixen més en una eina d’educació per a la salut, una
eina d’hàbits alimentaris i demés. Per tant pensam que els
menjadors són un lloc on s’han d’establir unes pautes per poder
tenir una vida saludable, una vida respectuosa i que siguin
sostenibles. Per tant la iniciativa que s’ha presentat per part del
Grup Podem pensam que és important i que s’ha de tenir en
compte.

El que passa és que volíem fer una sèrie de matisacions. Pel
que fa al plantejament dels productes ecològics, que han dit
aquí, nosaltres vam presentar una esmena perquè, per una
banda, no podem dictar instruccions que limitin. Hi ha una
directiva europea que marca que no es podran donar prioritats
a unes empreses per damunt d’unes altres; per tant nosaltres
hem fet l’esmena en el sentit de prioritzar, en el sentit de
prioritzar com posar per davant, i això que es faci extensiu. De
fet tinc entès que ja en els menjadors durant aquest curs les
empreses de menjadors escolars ja van adaptant
progressivament els seus menús per poder utilitzar
preferentment, és a dir, prioritzar, els productes frescos sobre
els congelats, que això remarca la necessitat d’utilitzar producte
de proximitat, així com prioritzar també productes de caràcter
sostenible i ecològic.

Pel que fa a l’esmena del producte ecològic, és important
dir que en els plecs de clàusules ja està establert que el mínim,
un 10%, han de ser productes ecològics; està bé anar
incrementant, però jo per una banda penso que posar-ne massa
de manera sobtada no és convenient, perquè per una banda
aquests productes ecològics per tots és sabut que tenen un preu
més elevat i per tant poden encarir els menús, i això pot
repercutir en les famílies i pot ser contraproduent. I per altra
també s’ha de dir que si volem -i en això estic d’acord amb la
Sra. Sureda- si volem producte de proximitat i producte
ecològic podem trobar-nos que en un moment determinat, el
producte insular, no n’hi hagi suficient i s’hagi d’importar
producte ecològic d’una altra banda per damunt del producte
local. Per tant jo crec que, malgrat l’esmena que he fet, seria
acceptable llevar allò de “fins arribar al cent per cent”, sinó
“incrementar l’ús de producte ecològic”, sense cap límit total
per poder evitar aquesta saturació.

Respecte dels altres punts, allò de facilitar que les petites i
mitjanes empreses puguin aspirar a la licitació, els plecs són
lliures, la participació en l’administració de totes les empreses
és lliure i per tant crec que està ja garantit. A més si
s’estableixen clàusules com allò d’utilitzar producte local, etc.,
aquestes clàusules fan que les grans empreses, que són
empreses que són empreses normalment que són de caràcter
nacional, necessiten tenir radicades. És més, aquí a les Balears
les empreses de catering han de tenir el centre de producció a
cadascuna de les Illes; això obliga que les empreses hagin de
ser de les Illes o almenys tenir base en cadascuna de les Illes,
però bé, pot ser acceptable.

Respecte del punt 3, de les clàusules mediambientals i
socials, vull recordar..., està bé, però vull recordar que a
l’Acord de Govern de 29 d’abril de 2016 ja s’estableixen les
directrius per incloure clàusules de caràcter social en la
contractació, i allí ja ve reflectida tota la sèrie de clàusules de
caràcter mediambiental, de caràcter social, de caràcter..., etc.
Vull dir que també...

El punt 3.1, ho volia remarcar, el punt 3.1 és una mica... a
mi m’ha resultat una mica contraproduent, perquè incloure
clàusules de compliment d’una matèria de seguretat i salut
laboral és dir a les empreses que compleixin la llei. La salut
laboral i matèria de seguretat laboral està establerta i ho han de
complir sí o sí, amb clàusules o sense clàusules; això és
d’obligat compliment i per tant crec que aquest punt 3.1 podria
sobrar. I respecte de les clàusules relatives a igualtat també està
establert en els acords que han de tenir un mínim. I finalment
allò del producte de proximitat, ja ho he dit, hem de primar,
hem de prioritzar el producte de proximitat, però això no pot
impedir que es puguin utilitzar d’altres bandes, perquè la
Directiva Bolkenstein i la Directiva de lliure circulació de béns
i de productes així ho impedeixen.

Per tant nosaltres votarem a favor si ens accepta l’esmena
del número 1. I respecte de l’esmena d’El Pi, malgrat que
algunes empreses ja ho fan, estan incloses a les clàusules
administratives i a les clàusules tècniques, si hi ha alguna
empresa que no ho fa està bé posar-ho.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la
diputada Núria Riera, per un temps de deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta, bones tardes a tothom. Bé,
nosaltres, des del Grup Popular, ens sembla que aquesta
proposta, que estableix un nou model o que té la voluntat
d’encaminar-se cap a aquest nou model d’una millor qualitat en
els productes que es donen als menjadors escolars, és molt
correcta i és positiva; suposa establir aquesta millor qualitat
afegida ja de base als menús escolars, amb productes més
saludables; suposa també a la vegada una promoció de
productes locals així com la contractació d’empreses locals,
perdó, socials com que ja es comentava ja ve establerta per
Consell de Govern, es va decidir que hi hagués aquest plus de
requisits o de condicionaments de caire social a les
contractacions, però en general hem de dir que ens sembla
positiva.

A dia d’avui també és veritat que ja hi ha criteris estrictes
en l’alimentació infantil i controls de qualitat i de menús
adaptats, fins i tot en casos d’intoleràncies, que vàrem veure fa
poc, fa un parell de setmanes també al Ple, i sobretot hi ha tots
aquests criteris introduïts en els menjadors escolars, tant si
tenen cuina a l’escola com si ho fan a través d’un catering, però
sempre es pot avançar. El nostre vot en aquest sentit serà
favorable.

Consideram que és una proposta molt ambiciosa, per tant,
estam d’acord una mica amb les esmenes amb el fet que més
que dictar instruccions és anar progressivament avançant en
aquest camí que es vagi millorant i incrementant amb els
productes ecològics, demanar que es vagi incrementant encara
que no es parteixi d’una base molt tancada. 
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També l’esmena que fa referència als monitors, és vera que
la majoria d’empreses subministradores ja inclouen el personal
que dóna el servei, els monitors, però en el cas que no es fes,
també ens sembla positiu que es pugui incloure i, en tot cas, en
general la intenció ens sembla positiva.

Per tant, tant si s’accepten les esmenes, en el cas que es
determini que hi hagi aquesta progressivitat cap als productes
ecològics i avançar en els productes locals, ens sembla
correcte, però en tot cas la proposta inicial que tot i ser molt
ambiciosa, idò, la intenció és molt bona. Per tant, nosaltres no
ens oposarem ni ens abstendrem, evidentment estam per apostar
per tota aquesta millora de qualitat en l’alimentació i votarem
a favor en general, s’accepti el que s’accepti per part del grup
proposant.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, des del nostre grup
també donarem suport a aquesta proposició no de llei perquè,
en línies generals, aposta per un model que també volem que
s’implanti, però també fer esment a un seguit de qüestions que
ja es duen a terme per part del Govern, i veure que podem
presentar una proposició no de llei com aquesta perquè s’han
garantit unes ajudes a menjador, que ara ascendeixen a 2,1
milions d’euros, i, per tant, s’ha pogut donar resposta que no hi
hagi alumnes que tenguin la necessitat bàsica d’almanco fer una
menjada al dia. Aquest govern ha apostat per aquestes
qüestions.

Veure que al llarg del curs 16-17 les empreses de menjador
escolar a centres públics de Balears han adaptat
progressivament els seus menús als productes de proximitat. La
Conselleria d’Educació, conjuntament amb la Conselleria de
Salut, ja va incloure en el plec de condicions per a la
contractació de la gestió del servei públic de menjador escolar
de centres docents públics de les Illes Balears la recomanació
d’adaptar als seus menús els productes de proximitat, tant en
l’elaboració dels primers i segons plats com en el de les
postres. 

De fet, en els casos de la carn, el peix i els ous es valora que
siguin productes de proximitat, siguin locals, de les mateixes
illes, siguin de l’Estat, no que s’hagi de recórrer a producte de
l’estranger. Pel que fa a verdures i fruites, es recomana
prioritzar la màxima proximitat del producte, per tant, prioritzar
producte... preferentment que sigui producte local i de
temporada.

A més a més, cal fer menció que els menús han d’estar
elaborats per un nutricionista que vigila perquè siguin
suficients, adequats i equilibrats. A més, les empreses han de
presentar amb antelació al Consell Escolar del centre una
proposta de menús corresponent a cada mes amb una setmana

d’antelació, com a mínim, per tal que les famílies puguin
després a més de veure el menú aprovat programar la resta
d’àpats que s’han de fer durant el dia perquè hi hagi una
alimentació adequada i complementària.

Tots aquests aliments que s’ofereixen als menjadors passen
els controls i compleixen tots els requisits per a consum públic
que marquen tant les lleis europees, estatals com autonòmiques.

Referent a quines són aquestes clàusules que s’inclouen en
els plecs de condicions, s’ha de dir que, per una banda, hi ha
uns requisits específics de frescor i de condicions de producció;
també s’aposta per uns criteris de productes de proximitat,
productes locals i de temporada, com ja he explicat abans.

Pel que fa al producte ecològic, hem parlat i altres persones
han parlat, és veritat que aniríem a emmarcar aquest camí per
anar cap al producte ecològic, però que una qüestió no fos
després incoherent amb una altra. Ja sabem que en aquestes
illes tenim una producció limitada, és cert que s’hi ha d’apostar,
però que la via del producte ecològic després no ens faci entrar
en incoherència d’haver d’importar aquest producte a les Illes.
Per tant, per una banda, serà producte ecològic, però després
haurà de pagar una petjada ecològica que és el transport de
mercaderies. 

Per tant, estam d’acord amb aquesta esmena presentada pel
PSIB, que fa un increment progressiu, i sobretot també que
després no tenguem la incoherència que el preu del producte
ecològic sigui superior i per tant després afecti les famílies en
la seva economia. 

Ja per acabar, sí que cal esmentar que, per una banda, hi ha
un requisit de millora i, per una altra, hi ha unes obligacions,
les empreses han d’estar obligades a complir en salut laboral,
amb la Seguretat Social, però, a més a més, han de tenir uns
altres criteris que serien de millora per tal de l’adjudicació, que
són criteris de caràcter social, relacions amb les famílies,
proposta de menús ecològics, ús d’oli d’oliva i l’elaboració i
programació d’aquests menús juntament o amb valoració de la
Direcció General de Salut Pública, i una atenció educativa.

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, no cal dir que per part
del nostre grup, doncs, també veiem amb bons ulls la proposta,
el fons de la proposta i el que persegueix. De fet, quan fa uns
mesos vàrem discutir la proposició no de llei d’El Pi sobre els
productes lactis, doncs, ja vàrem tenir ocasió en aquell cas, em
sembla que era a la Comissió d’Economia, potser perquè estava
més orientada a un mecanisme per donar suport a l’agricultura
autòctona, ja vàrem tenir ocasió de parlar-ne i en aquell debat
ja va sortir el tema que la Llei agrària, aprovada en la darrera
legislatura, ja preveia que l’administració pública de Balears
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per contractar serveis alimentaris, sobretot es pensava en
hospitals i en escoles, havia de prioritzar la producció local.

Tot i que és veritat que sempre que traiem aquest tema,
doncs, surt la contradicció amb la igualtat en el mercat i que,
per tant, és difícil discriminar uns productors d’altres, en la Llei
agrària es va trobar un equilibri sobretot basat en aquells
aspectes pels quals, i com molt bé cita el preàmbul de la
proposició no de llei, aquells aspectes pels quals la Unió
Europea accepta que es pugui produir una discriminació, en
aquest cas positiva, de productors, que bàsicament està
relacionat amb tots els temes que fan referència a la qualitat i
al medi ambient. És a dir, quan la discriminació del producte
local i del producte forà es fa perquè el producte local és de
més qualitat i, a més, té una petjada ecològica menor perquè és
de proximitat aleshores és quan té sentit, fins i tot des del punt
de vista de la legislació europea, té sentit discriminar, en el bon
sentit de la paraula, uns productes respecte d’uns altres, que és
un tema que evidentment des del punt de vista de la
contractació pública sempre és delicat.

Un cop establert aquest marc, jo també he d’indicar alguns
dubtes o reserves de la proposta tal com està redactada. Sobre
l’operativitat d’això, no? En primer lloc, quan parlem de dictar
instruccions, bé, més que dictar instruccions bàsicament el que
s’ha de fer és fer els plecs amb aquells que compleixin aquests
paràmetres, és a dir, no cal dictar instruccions perquè es facin
els plecs, el que ha de fer la conselleria és fer els plecs amb
aquests elements. 

Jo només vull cridar l’atenció en el fet que fer els plecs amb
aquests elements té unes dificultats operatives, i per tant s’ha de
reflexionar molt a fons i no és una feina que es pugui
improvisar i la conselleria hi hauria de treballar molt a fons, i,
bé, aprovant aquesta proposició no de llei el que demanam a la
conselleria és que faci aquest treball, però avui en dia, clar, les
empreses, quan es presenten, presenten uns menús; clar, en un
menú és molt difícil diferenciar què és de proximitat i què no
és de proximitat, perquè hi ha els ingredients bàsics del menú,
però després hi ha tots els additius, tots els complements, tota
la guarnició... Aleshores és realment, des del punt de vista
organitzatiu i operatiu, complicat avaluar el percentatge de
producte autòcton que hi ha en un menú, perquè, clar, el
producte el podem considerar unitàriament, i aquí diguem tant
compta el tall, com l’acompanyament, com la sal, perquè ens
entenguem; o es pot mesurar per grams. És a dir, el que vull dir
és que és un tema que no és fàcil, dir que el 50% d’un menú
sigui de producció ecològica o sigui de producció autòctona.

I en cas que fóssim capaços de trobar la manera d’establir-
ho, després hi hauria la manera de controlar-ho al llarg del
temps, perquè, clar, és molt difícil que una empresa és
comprometi a mantenir els mateixos proveïdors durant tota la
durada d’un contracte, que pot ser durant tres o quatre anys,
perquè aquell proveïdor potser pot desaparèixer, potser que les
condicions del producte canviïn... Per tant, amb aquestes noves
contractacions a què estem instant el Govern que faci,
probablement també s’haurien d’establir uns mecanismes de
control permanent del compliment d’aquestes clàusules, i
també podria arribar el punt en què fos gairebé impossible
mantenir el mateix menú i a la vegada mantenir el percentatge
de producte autòcton o de producte ecològic, perquè podria ser

que no estigués disponible en el mercat, que fos molt més car...
En definitiva el que vull dir és que és molt fàcil dir que un 50%
sigui ecològic i que el 100% sigui de proximitat, però això és
molt difícil de “parametritzar”, molt difícil d’establir
objectivament, molt difícil de valorar en la contractació
pública, i després molt difícil de contractar. Per tant el repte...
jo crec que hauríem de ser conscients que el repte que
plantegem en aquest cas als responsables d’aquestes
contractacions és molt ambiciós. En això estam totalment
d’acord amb el que deia la Sra. Riera.

Després també vull dir que entre..., que estic totalment
d’acord amb la Sra. Sureda, i la Sra. Busquets també hi ha fet
referència, és a dir, a veure -em sembla que el Sr. Casanova
també-, una cosa és el producte ecològic i l’altra és el producte
de proximitat. Sincerament, a mi si em fan decidir per un o per
un altre jo em quedo amb el producte de proximitat, perquè el
producte ecològic, bé, vull dir..., queda molt bé però, em
sembla que ho deia la Sra. Busquets, parlava de la petjada
ecològica que pot comportar fer venir aquest producte ecològic
de fora, i em sembla que el que hem de fer és promoure -que és
una mica per on va la Llei agrària- promoure i prioritzar el
producte de proximitat, perquè és el que té més números de ser
ecològic; podríem posar altre condicions al producte de
proximitat, però jo seria partidari de quedar-nos amb el
producte de proximitat i no exigir-li excessives certificacions
sobre el caràcter ecològic, que no anar a buscar un producte
que compleixi totes aquestes certificacions però que realment
pot ocasionar moltes dificultats per part dels adjudicataris
d’aquests contractes per garantir que el cent per cent sigui
ecològic.

Crec que estem..., la paraula que em surt és “frivolitzar”, i
potser no la voldria dir tan forta perquè no vull en absolut que
el Sr. Aguilera s’ho prengui malament, però és un tema que
requereix una reflexió molt profunda, el que estem aquí dient,
i que és fàcil de dir i molt difícil de dur a terme.

Respecte dels altres punts, bé, la veritat és que la reflexió
pot ser molt similar, és igual que per exemple el tema de les
clàusules relatives a igualtat. De fet vam aprovar fa poc la Llei
d’igualtat, en què ja s’exclouen de les contractació pública
empreses que hagin estat condemnades. Clar, en aquest cas és
una cosa molt objectiva: excloem de la contractació pública
empreses que tinguin expedients oberts o que hagin estat
condemnades per temes d’assetjament sexual, etc., no? Però,
clar, aquí ja parlem de les mesures preventives de conductes
d’assetjament sexual. Jo tot aquest tipus de formulacions, tot i
estar-hi totalment d’acord, a vegades em fa por que tots aquests
temes de mesures preventives acabin quedant en una major
burocratització en el sentit que al final a les empreses els posem
una carrera d’obstacles en què se’ls fa aportar un paper on algú
diu que aquelles mesures són preventives i que després no
sabem si aquelles mesures les ha dut a terme. És com tots els
procediments de prevenció de riscos laborals, que moltes
vegades -no sé si ho saben vostès, no sé si saben com funciona
el món de l’empresa- moltes vegades són paper banyat, és a dir,
simplement es cobreix l’expedient; aleshores ens quedem tots
molt tranquils perquè s’ha (...) el procediment, perquè les
empreses en el procés de contractació aporten un paper, i
aleshores a mi..., bé, sóc una mica escèptic amb aquest tipus de
controls perquè corren el risc de quedar en un nivell molt
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superficial i realment que no ens garanteixin el que volem
perseguir.

Per tant amb totes aquestes reserves, dubtes..., sí, la paraula
és dubtes, o escepticisme, que em produeixen algunes de les
formulacions, doncs tal com he dit donarem suport a la
proposta.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Mixt té
la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también nos ha
pasado un poco como al resto de los grupos. Vemos claramente
que la iniciativa persigue un objetivo bueno, pero es verdad que
por ejemplo en el primer punto el concepto de producto
ecológico muchas veces no se entiende bien, o alimento
ecológico. Creo que lo que tiene que llegar a los alumnos, a los
niños en un comedor, es que el producto sea natural, es decir,
que no lleve aditivos, conservantes, que no se precocinado, que
no use aceite de palma..., o sea, que use productos naturales,
que eso es lo que ha de llegar al niño.

Por otra parte sí que estamos completamente de acuerdo en
que sea un producto de proximidad. Y aquí es donde no
acabamos de entender bien es la palabra “ecológico”, porque
efectivamente un alimento ecológico es aquel que utiliza tanto
agricultura como ganadería ecológica, que son una ganadería
y una agricultura diferenciadas; por ejemplo en la agricultura
no se usan pesticidas, no se usan abonos químicos... Entonces
realmente aquí en Baleares las explotaciones agrarias no todas
son ecológicas; hay muchísimo producto que es natural pero
que no es ecológico, y por lo tanto eso podría afectar a que
estas explotaciones, que son nuestras también, no entraran
dentro de este mercado.

No sé si es muy arriesgado, por esto, decir que todo el
producto sea ecológico, tal como pone aquí la iniciativa, pero,
bueno, también coincidimos con MÉS per Menorca en cuanto
a lo de las cláusulas; sí que creemos que son muy importantes
todas estas cláusulas, pero sí que es verdad que esto ya está
recogido en las leyes y lo que se tiene que hacer es cumplir las
leyes, que al final parece que tanto insistir en puntos, en
iniciativas, lo que tienen que hacer las empresas es cumplir las
leyes; si tienen el papel, muy bien, pero también cumplirlo.

Igualmente sí que daremos apoyo, pero nuestras dudas están
en que si vamos a apoyar una iniciativa que quiere el cien por
cien de productos ecológicos esto no es una realidad que se
pueda conseguir aquí en Baleares, porque muchas
explotaciones, muchos ganaderos y agricultores, quedarían
fuera de este mercado, y, bueno, ahora según lo que comente el
Sr. Salvador Aguilera pues ya tomaremos una decisión.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió o si podem
continuar.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Idò ara pertoca la intervenció del grup proposant per fixar
la posició i assenyalar si accepta les esmenes, i té un temps de
cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i gràcies a tots els portaveus
que donaran suport d’una forma o d’una altra a la nostra
proposta.

Com ja han comentat tant la Sra. Riera com el Sr. Castells
és una proposta ambiciosa i a Podem ens agraden els reptes;
per tant aquestes qüestions les posem de la mà, i com molts de
vostès han comentat no és una qüestió que d’un dia per un altre
s’aconsegueixi. Nosaltres aquí partim d’un percentatge que
creiem que és important, un 50%. El Sr. Casanova ha comentat
que avui per avui, està ja recollit en els plecs, és un 10%,
entenem que aquest 10% és molt baix i la nostra voluntat era
intentar atracar-nos o elevar aquest percentatge.

Dit això, entenem i veiem que realment és una qüestió
complicada, però no impossible, acceptarem aquesta esmena
que ha presentat el Grup Socialista, per intentar augmentar
progressivament.

També, com també ha comentat algun portaveu, sabem que
alguns centres i alguns municipis ja fa temps i altres estan fent
poc a poc passes, perquè realment aquest concepte de natural,
ecològic, de proximitat sigui un element dins el dia a dia dels
menjadors de les nostres illes. Però moltes vegades, o almenys
des de Podem creiem que encara hi ha moltíssim camí i ho torn
repetir, sabem que hi ha determinats centres que ja porten un
temps i que estan en aquest camí, però altres encara han de fer
aquestes passes.

Una qüestió que també ha sortit aquí i ho ha comentat el Sr.
Casanova i la Sra. Busquets, és el tema del preu. Per a nosaltres
la salut no té preu, entenem perfectament que les famílies a la
fi hauran de en aquest cas desemborsar tal vegada una mica
més de doblers, però també com la Sra. Busquets ha comentat,
també enguany i molts d’anys, però en aquests dos cursos des
de la conselleria s’està fent un esforç important per donar
aquestes ajudes a menjadors. I entenem que s’ha de fer un
esforç i no pensant només en el preu, sinó en la salut de tothom,
no?

En altre sentit, de totes les coses que s’han comentat, no? I
és cert que la nostra insularitat té avantatges i inconvenients i
com s’ha comentat, un inconvenient és que de vegades
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puntualment no podem..., hem de cercar proveïdors fora de les
nostres illes. El que nosaltres no entenem és que determinats
productes vinguin de llocs que es troben a 5.000 quilòmetres de
les nostres illes. I per tant, entenem que s’haurà de cercar la
major proximitat i s’ha de fer un esforç. A més a més,
d’aquesta forma tant si els menjadors siguin més petits o més
grans, en la seva proximitat podran cercar persones o empreses,
agricultors i ramaders, que realment intentin fomentar aquest
tipus de productes que siguin més ecològics.

Sobre una qüestió que el Sr. Castells hi ha fet unes quantes
reflexions en veu alta molt importants, a ell sempre li agrada fer
reflexions. Quant el tema del control, entenem o almenys li ho
dic jo com a economista i comptable, que és molt fàcil, es pot
demanar a l’empresa pertinent les factures on compra el
producte, per veure si realment és un producte d’aquí o no. Per
tant, el control és molt fàcil, aquestes qüestions no hi ha res
més. El Govern ha de controlar, valgui la redundància una altra
vegada, que totes aquestes clàusules que moltes vegades... -i la
Sra. Ballester ho ha comentat, sobre el tema que les lleis
s’acompleixin-, el Govern ja sigui des d’un ajuntament, o en
aquest cas l’administració del Govern, com parlam, ha de
supervisar, controlar i estar damunt d’aquesta qüestió, uns plecs
com en aquesta qüestió per exemple i em deixaran 30 segons,
avui per avui a determinats aeroports hi ha treballadores fent
vaga perquè no els paga l’empresa pertinent, entenem que
determinades qüestions són insuportables o insostenibles. Per
tant, el Govern ha de fer aquestes qüestions quan es donen a
una concessió, ha de supervisar.

I ja acabo, el tema de la burocratització, Sr. Castells. Hem
d’intentar simplificar les nostres vides, moltes vegades és la
mateixa administració que complica tota aquesta història i hem
de cercar els mecanismes necessaris per intentar que les coses
es facin bé, no demanem altra cosa.

Moltes gràcies i agrair una altra vegada... Ah! I la Sra.
Sureda també, li he comentat abans de començar que ens
pareixia una bona idea que..., bé, també acceptarem les dues
esmenes.

Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò acabat el debat passam a votar la proposició...
Perdó Sra. Sureda?

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

M’agradaria demanar al Sr. Aguilera si a l’esmena que
accepta del Grup Parlamentari Socialista, lleva “fins arribar al
cent per cent”.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ho podríem incorporar perquè no quedi una mica coix, no?
“Augmenta progressivament”, sí, ja està sí, ja està. “El consum
de productes ecològics, fins arribar al cent per cent”. Eliminem
aquesta paraula. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Idò passam a votar la proposició no de llei RGE
núm. 3760, amb les esmenes incorporades presentades per El
Pi PROPOSTA PER LES ILLES i pel Grup Socialista. 

Vots a favor?

Queda aprovada per 13 vots a favor la proposició no de llei
RGE núm. 3760/17, relativa a promoció d’un nou model de
menjadors escolars, basat en l’adquisició de productes
ecològics de proximitat i en la contractació d’empreses i
entitats que apliquin criteris socials.

2) Proposició no de llei RGE núm. 4086/17, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni amb la
Fundació del Teatre Reial de Madrid.

A continuació passam al debat de la proposició no de llei
RGE núm 4086/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
Ciutadans, relativa a conveni amb la Fundació del Teatre Reial
de Madrid. Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Mixt, Ciutadans, té la paraula la diputada Olga Ballester, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Bueno, desde Ciudadanos traemos hoy
a este Parlamento una iniciativa que a nuestro entender es muy
interesante, que pretende potenciar y difundir la música, las
artes escénicas, la lírica y la coreografía, aprovechando todas
las iniciativas que el propio mundo de la cultura nos ofrece.
Creemos que la cultura, el arte es mucho más que un producto,
es una forma de crear lazos dentro de una sociedad diversa, es
una forma de enriquecerse a nivel personal y que faculta la
persona a percibir la realidad de manera más libre y creativa.

El arte y la cultura deberían impregnar los momentos de
relax en las ciudades, entrelazarse con el patrimonio histórico
y debería ser una opción fácil y asequible para todos los
ciudadanos de todas las edades. En definitiva, debería ser una
apuesta por todos los gobiernos.

Y es bien cierto, como nos han relatado los artistas del
Teatro Real de Madrid, que sólo se aprecia, se disfruta y se
valora aquello que se conoce y se vive. Desde el Teatro Real se
nos ha ofrecido a todos los grupos parlamentarios una nueva
forma de difundir la lírica, la música y la escenografía sobre
todo entre los más jóvenes. Fue en unas reuniones que tuvo
Ciudadanos cuando estuvimos negociando también la
disminución del IVA cultural al 10%, y tuvimos mucha relación
con los grupos de artistas y se nos planteó todas las opciones
que había en el mundo de la cultura, para entrelazar los lazos
entre las diversas comunidades. Y nos proponían una nueva
forma que pretende poner en el centro la interrelación de los
artistas y creativos del Teatro Real, con los jóvenes estudiantes
de todas las comunidades. Desde los más pequeños a los
futuros profesionales, desde las escuelas superiores, hasta los
conservatorios. 

Y para ello nos comentaron que desde el año 2015 se ha
puesto en marcha un proyecto de colaboración con todas las
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comunidades autónomas que, de manera integral, ayude a
fomentar, conocer y apreciar la música, las artes escénicas y la
cultura en su más amplio sentido, proponiendo diferentes
iniciativas y actividades que además incluya dar a conocer el
patrimonio histórico de los pueblos y de las ciudades de las
comunidades autónomas.

Entre las muchas actividades, porque estuvimos hablando
con ellos y hacen muchísimas actividades, pero entre las que
tienen y que realizan, destaca el programa Real Junior, que ya
ha sido demandado por numerosas comunidades autónomas,
por su calidad y el efecto positivo y potenciador del interés y la
curiosidad artística de los más jóvenes, que es, en definitiva, lo
que quiere generar, interés y curiosidad artística entre los más
jóvenes. Y como se expone en la iniciativa, durante el curso
2015-2016, 25.000 alumnos de diferentes comunidades, pues
participaron en la actividad y realizaron con un gran éxito una
ópera que ellos mismos hicieron, que es La pequeña cerillera.

Desde Ciudadanos creemos que es un aspecto fundamental
en la formación de nuestros jóvenes y debe estar relacionado
con el área de las artes y la creatividad, para el desarrollo de su
personalidad. A la vez este proyecto también ofrece una gran
variedad de actividades para acercar la ópera a todos los
ciudadanos, como por ejemplo su retransmisión en directo de
las obras realizadas por el Teatro Real en pantallas ubicadas en
edificios del patrimonio histórico que consigue generar un
marco incomparable fusionando historia, arquitectura y obra
musical.

En fin, por todo ello y por todo lo que nos comentaron
desde Ciudadanos creemos que debemos aprovechar todos los
instrumentos e iniciativas que se nos brinda desde el propio
mundo de la cultura, que se mueve para difundir, y desde los
propios artistas para poder generar dentro de nuestra sociedad
la pasión por la cultura, la creatividad y el arte. 

Y proponemos que el Parlament inste al Govern a estudiar
esta posibilidad, a hablar con el Teatro Real, para ver si
interesa el hecho de suscribir un convenio de colaboración con
la Fundación del Teatro Real para el desarrollo de actividades
en el ámbito educativo y cultural.

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari
Popular ha presentat l’esmena RGE núm. 6851/17, per a la seva
defensa té la paraula la diputada Núria Riera, per un temps de
deu minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, bones tardes un altre pic.
Nosaltres, des del Grup Popular, consideram que aquesta
proposta torna a ser una proposta positiva, avui anam de
propostes positives. Pensam que és un bon conveni el que es
pugui signar amb el Teatre Reial i, a més, s’ha desplegat, com
s’ha comentat per part del Grup Ciutadans, que és qui la
presenta, a altres comunitats autònomes; a més, crec que sense
cost, encara que no ho digui expressament a la proposta, però

pel que he vist a les propostes que s’han desplegat a altres
comunitats i he llegit els diaris dels diferents parlaments
d’altres comunitats, s’han desplegat sense cost i amb molt
d’èxit.

Permet que als nins, a més, en una etapa de primària que és
molt important l’etapa de formació musical, de coneixement de
la lírica, que puguin acostar-se a una feina tan important del
món de la cultura com es fan dins el Teatre Reial i, a més, d’un
gènere complicat d’entendre a vegades si no s’acosta als joves
com és el de l’òpera. Permet, a més, aprofitar recursos i
sinèrgies a altres comunitats. 

S’ha desplegat de forma favorable a diferents comunitats,
crec que ha comentat la Sra. Ballester a 12.000 alumnes, la qual
cosa ens sembla una proposta molt positiva i els volem felicitar
per dur-la a aquest parlament.

Nosaltres votarem a favor, com ha fet el nostre partit a
altres comunitats autònomes, i presentam una esmena perquè
llegint els Diaris de Sessions d’altres comunitats, d’altres
parlaments, se’ns ha... hem vist una iniciativa que el nostre grup
ja havia presentat, o el nostre partit, a altres comunitats i és el
fet que aquest conveni s’intenta desplegar no dins les escoles
només, és a dir, no que les reproduccions de les òperes es facin
a les escoles sinó als espais culturals que hi hagi a cada
municipi, perquè hi ha municipis petits que tal vegada no
tendran un saló d’actes, un teatre i ho hauran de fer, idò, a la
pròpia escola o dins l’aula, però hi ha que sí. Si a més d’acostar
la lírica, el gènere de l’òpera als nins, ho fem dins els espais
que té cada municipi, un saló d’actes, un teatre, un local
cultural, acostumam els nins a desplaçar-se a introduir-se en
aquests espais, a fer-los seus i, a més, la qualitat musical o la
qualitat, l’espai, no?, ajuda molt a la seva comprensió.

Tenint en compte, a més, que el Teatre Reial és un espai
emblemàtic, nosaltres la passada legislatura, l’any 2015, vàrem
tenir l’ocasió d’acudir a l’Orquestra Simfònica a una
col·laboració que es va fer amb el tenor Diego Flórez, que va
ser espectacular, on vàrem gaudir molt. Hem viscut en directe
el que suposa poder estar en el Teatre Reial, pensam que si ho
podem acostar als nostres joves, als nostres nins en aquesta
etapa de 7-12 anys els donam una bona oportunitat de conèixer
què és la música i, com dèiem, de conèixer un gènere complicat
d’entendre si un no el té prop, com és l’òpera.

Per tant, ens sembla molt positiu i presentam aquesta
esmena que s’intenti fer, en la mesura del possible, dins els
espais culturals o d’espectacles o saló d’actes que hi hagi a
cada municipi i si no, idò, dins les aules de les escoles.

Gràcies, Sra. Presidenta. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Passam ara al torn de fixació
de posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula el diputat Salvador Aguilera, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Avui parlem de cultura,
això és important perquè quasi sempre parlem d’educació i mai
no parlem d’esports. A veure si ens animam la resta de partits,
de grups parlamentaris, a portar alguna qüestió, alguna
iniciativa en aquest sentit. 

Sincerament, ens agrada molt aquesta proposta, Sra.
Ballester, i sobretot faig present que la gent que viu aquí a
Palma i puntualment ho veig que fins i tot en determinats
cinemes es pot veure algunes òperes de cor i, bé, per exemple,
en el cas d’Eivissa no ho podem veure. No sé si és la mateixa
cadena, no tenc més informació. No sé si a Menorca ho poden
veure. 

Com després li comentaran els membres que donen suport
que formen part del Govern, per al nostre... bé, la qüestió de les
competències resulta que el Govern només té competència en
promoció exterior de la cultura de les nostres illes i interilles,
i resulta que el que el seu grup parlamentari posa damunt la
taula haurien de ser els consells. Si és així com ens han
informat, doncs, bé, si avui no podem aprovar aquesta
iniciativa jo anim la Sra. Ballester, al seu grup parlamentari,
que en els diferents consells, bé, hi ha iniciatives d’aquests
tipus, són molt interessants i sobretot perquè moltes vegades
entenem que l’òpera moltes vegades es veu com una qüestió
molt elitista i qualsevol tipus de cultura, idò, tendrà un públic
molt concret, però cada vegada, i sobretot des del més petits, és
pot acostar a la música i aquest és una part de la música amb
molta d’història. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la diputada Bel Busquets, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo també faré una
intervenció breu també en la mateixa línia que el Govern té una
gran tasca ja amb aquestes petites competències, perquè hem de
recordar que les competències en cultura estan transferides als
consells. Els consells, pel que sabem, no han manifestat cap
interès per aquest programa, supòs que tendran els seus motius.
Sí parl del Consell de Mallorca sí que té una temporada d’òpera
al Teatre Principal, de fet tal vegada es podria fer una certa
queixa perquè la programació del Teatre Principal està molt
centrada només en l’òpera i tal vegada no hi ha espai per a
altres tipus de produccions.

I sí remarcar un poc les competències que té la Direcció
General de Cultura i l’Institut d’Estudis Baleàrics, que és
aquesta promoció exterior de la cultura de les Illes Balears i la
promoció de la cultura interilles, per aquesta necessitat del
coneixement de la cultura que es fa a les diferents illes de la
nostra comunitat i per crear aquests vincles.

Per altra banda, tampoc no puc deixar d’entreveure si aquí
hi ha una certa voluntat espanyolitzadora dels alumnes
d’aquestes illes, però només és una suspicàcia, ho deixaré en
aquesta intenció.

Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula la diputada Maria
Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Com tots
sabem el Teatre Reial és una institució cultural que tant per la
seva trajectòria com per la seva posició dins el panorama
cultural global és fonamental. Des de la seva reobertura, l’any
1997, aquest posicionament fort s’ha vist refermat en deu
estrenes mundials d’òpera i la projecció internacional de la
seva programació. Però, més enllà d’aquests fets, la Fundació
del Teatre Reial ha elaborat una programació destinada als més
joves i als petits amb funcions familiars i escolars amb el
projecte Reial Junior al Cinema, un projecte que dóna
l’oportunitat als centres escolars que no es poden desplaçar fins
al teatre, de poder dur als nins i nines al cinema més proper i
allà veure la retransmissió d’espectacles infantils i juvenils en
horari lectiu.

Tots sabem que la cultura s’ha d’apropar als infants i joves
com més aviat millor perquè és en aquesta etapa més receptiva
on més s’aprèn i gaudeix de forma natural. És per això que en
El Pi pensam que qualsevol projecte d’aproximació i
col·laboració amb altres entitats s’ha de valorar positivament.
Sempre diem que els recursos que tenim aquí, per desgràcia,
són limitats, i això que a poc a poc cada vegada es van fent més
projectes culturals destinats al públic més jove. Hem de saber
fer feina, però, conjuntament amb altres administracions i
institucions, aprofitar el que altres tenen, ja siguin de l’Estat o
d’un altre indret.

La cultura és una de les fonts de riquesa més important de
l’home i només entén d’estendre ponts, no de posar-hi barreres.
Per tot això, estam a favor que s’estudiï el fet de subscriure un
conveni de col·laboració amb la Fundació del Teatre Reial, i
tant de bo, si aquest funciona, se’n puguin signar d’altres amb
altres entitats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Menorca té la paraula el diputat Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. És innegable que la
programació del Teatro Real és una programació de qualitat i
de referència, i per tant que els ciutadans de les Illes Balears hi
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tinguin accés doncs em sembla una finalitat lloable i per tant
nosaltres no tenim cap inconvenient a donar suport a aquesta
proposició no de llei.

Tot i així penso..., la veritat és que no he pogut trobar
aquests convenis amb altres comunitats autònomes; sí que he
estat analitzant els comptes de l’any 2015 de la Fundació
Teatre Reial, que com que és un organisme amb participació
pública estan publicats al Butlletí Oficial de l’Estat, i, bé, he
vist que el Teatro Real ja rep un finançament molt important
per part de l’Estat, concretament 9 milions d’euros l’any 2015,
per la qual cosa seria just que, evidentment, com que nosaltres
el financem, gaudíssim també de les seves produccions. Això
em fa pensar igual que quan jo, com a diputat de Menorca,
reclamo que la Orquestra Simfònica de les Balears doncs també
vingui a Menorca; doncs penso que d’alguna manera aquests 9
milions d’euros, bé, si no poden servir perquè les produccions
del Teatro Real circulin per tot el territori estatal tal vegada
hauríem de reclamar que l’Estat destinés també una part dels
diners que dedica a això, tot i, com molt bé ha dit el Sr.
Aguilera, no tenir-hi competència, l’Estat hi dedica 9 milions
i no hi té competència, m’agradaria que l’interventor del
Ministeri de Cultura fes el mateix que fan els alcaldes, els
interventors dels nostres ajuntaments, que diuen “no, no tenim
competència en educació, no tenim competència en cultura, no
podem gastar en això”, m’agradaria que l’interventor del
Ministeri de Cultura digués “no, no té competència en això, el
que ha de fer és transferir els diners a les comunitats
autònomes”, i nosaltres podríem fer una política cultural per a
la qual malauradament tenim molts pocs mitjans.

Tota aquesta reflexió ve a col·lació perquè he començat
dient que no he pogut trobar els convenis que s’han subscrit
amb altres comunitats autònomes, perquè, clar, no sé si el
Teatro Real, aquests convenis amb les comunitats autònomes,
se’ls planteja com una forma de finançament de les seves
activitats, i no sé per què però em temo que sí; és a dir, és igual
que el Teatro Real els he dit que havia rebut 9 milions de
subvencions de l’Estat; concretament el compte de resultats del
Teatro Real, a l’apartat d’ingressos, la meitat, 21 milions
d’euros, l’ingressa per venda d’entrades, i 21 milions d’euros
els ingressa per subvencions, patrocinis, col·laboracions
institucionals, etc. D’aquests 21 milions, 9 milions, per tant una
part importantíssima, ve de l’Estat; la Comunitat de Madrid
només hi posa 3 milions, per exemple, i l’Ajuntament de
Madrid també hi posa una quantitat petita. És a dir,
l’administració que més recursos posa al Teatro Real és
l’administració de l’Estat. Això, com els deia, ve a col·lació
perquè aquests convenis em semblen molt bé sempre que sigui
una manera que el Teatro Real, finançat per l’Estat, retorni a
tots els ciutadans que el financen, en forma de serveis culturals,
el finançament que aquests ciutadans hi dediquen. Si no correm
el risc de pagar dues vegades per al mateix: de pagar a través
dels nostres impostos aquesta subvenció de 9 milions d’euros
que l’Estat posa al Teatro Real, i després a més a més, d’una
manera -si em permeten l’expressió- un pèl provinciana, tornem
a pagar perquè aquesta producció que ja hem pagat una vegada
vingui aquí en les seves diverses formes. 

Aleshores, totalment a favor de la circulació de la cultura,
del Teatro Real de Madrid i de tots els teatres del món, si
pogués ser -evidentment per a nosaltres la cultura no ha de tenir

fronteres de cap tipus-, però sobretot sense caure en el
provincianisme que, perquè ve de Madrid, estem disposats a
pagar-ho dues vegades, quan el que caldria, el que s’hauria de
fer, és que l’Estat financés de forma proporcional els serveis
culturals en tot el territori estatal o, millor, que distribuís el
pressupost del Ministeri de Cultura entre les diferents
comunitats autònomes i que les comunitats autònomes
poguessin exercir la seva competència que, com vostès saben,
en el nostre cas la competència en cultura, i em sembla que en
gairebé totes les comunitats autònomes, està transferida.

Això és tot, Sra. Presidenta. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la diputada Elena Baquero, per un temps
de deu minuts.

LA SRA. BAQUERO I GONZÁLEZ:

Bona tarda a tothom. Abans de començar vull dir que estic
molt..., bé, que estem molt contents que per a tothom, i sobretot
per a aquests dos grups, Ciutadans i el Partit Popular, sigui tan
important la cultura, la música, les arts..., i bé, potser des
d’aquí, des d’aquesta comunitat autònoma podrien dir al Partit
Popular que governa a l’Estat que no vagi traient, vagi
aniquilant aquestes..., la cultura, la música, el teatre, la
filosofia, la llengua, les humanitats de les escoles i dels
instituts. Potser estaria bé fer-ho, fer-los arribar aquesta bona
disposició que tenim tots aquí cap a les arts.

Després, entrant a la PNL, li he de dir, Sra. Ballester, que
igual que ha parlat amb la gent del Teatre Reial, potser també
hagués estat bé que parlés amb els programadors, amb els
consellers, amb els regidors dels nostres teatres, i aquests
hagueren estat assabentats d’aquesta iniciativa. Ens va
sorprendre aquesta PNL aquí, en aquest parlament, perquè, no
ho sé, no creiem que sigui gaire normal programar des d’aquí,
des del Parlament. Per això crec que la finalitat que vostè
proposa és molt bona, és positiva, és obvi això, però no el
canal; ni logísticament ni econòmicament no és viable. Al
Parlament no programem teatres, com tampoc no fem la
programació d’IB3 ni de l’OSIB, ni tampoc decidim quins
llibres compren les biblioteques, i menys ho fem amb una PNL.
Les relacions entre fundacions de teatre és entre elles, no entre
nosaltres. Les administracions públiques ja hi som
representades, ja som allà, però han de ser els teatres, han de
ser el responsable dels teatres i els directors que decideixin què
volen fer, quines convenis volen signar, dependent de la seva
realitat i de les seves necessitats.

Jo per un moment, ja li ho he dit abans, he pensat que era
una demanda dels teatres d’aquí, d’aquesta comunitat, però
quan he parlat amb ells no sabien res d’aquesta iniciativa ni del
tema, i han quedat un poc sorpresos que ningú no els hagués dit
res. Per exemple parlo de Menorca; clar, hem de pensar que les
obres del Teatre Reial són d’una magnitud que fa molt difícil
portar-les a les nostres illes, sobretot a Menorca, perquè tant...,
o sigui, no només de pressupost sinó d’infraestructures. A
Menorca, per exemple, s’ha d’afegir al cost del que costa una
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producció un 30% de costos d’insularitat, i això en el cas de
tenir patrocinadors. 

Els responsables dels teatres d’aquí, tant de Mallorca com
de Menorca, ja m’han dit que parlen amb el Reial, amb el
Liceu, amb el Teatre de Vigo, amb Mèrida...; ells ja fan aquesta
feina, i són ells, em diuen que són ells els que han de decidir i
valorar molt bé en què es gasten els pocs diners de què
disposen. En aquest aspecte crec que sí que aquí hem de posar
un punt positiu a l’actual govern perquè hem passat a Menorca
de 3.000 euros a 30.000 euros en el teatre principal de l’illa, i
això ja els ha facilitat bastant la feina. Tot i així portar una
producció del Teatre Reial a Menorca crec que hauríem de
deixar que ho decidissin ells, no des del Parlament dir-los que
firmin un conveni amb aquesta entitat, amb aquesta fundació o
amb qualsevol altra. A Menorca, per exemple, ara s’ha fet un...,
totes aquestes activitats que diuen que es fan al Teatre Reial, a
Menorca ara acabem de tenir un festival infantil de teatre, i ha
estat molt ben valorat per totes les escoles i per tots els grups
de teatre, pels pares, per les famílies, pels mestres, han passat
quasi tots els fillets... 

Crec que és millor deixar-los a ells. Tenen aquesta
possibilitat, per suposat; parlen amb el Teatre Reial, i suposo
que si no ens han dit res, si no ens han fet cap demanda, ni a
nosaltres ni al Govern, per alguna cosa serà. Deixem-los que
ells decideixin, perquè són ells els professionals i saben les
necessitats i la realitat de cada una de les Illes.

Per aquests motius nosaltres, el nostre grup, votarem en
contra. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Procedeix ara la suspensió
de la sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es
demana al grup proposant si vol una suspensió o si podem
continuar.

Continuam.

Ara toca la intervenció del grup proposant per fixar la
posició i assenyalar si accepta l’esmena, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Sí aceptamos la enmienda y, bueno, gracias a los grupos
que han apoyado esta iniciativa. Nosotros hemos traído aquí
esta iniciativa porque así nos lo propusieron en el Teatro Real,
porque realmente a veces es difícil que llegue la información a
todo el que tendría que llegar y son oportunidades que da el
mundo de la cultura. De hecho aquí la Sra. Baquero ya ha
comentado que no se conocía esta iniciativa, yo creo que desde
todos los instrumentos que podemos tener para que se puedan
conocer estas medidas, estas iniciativas, lo que existe está bien.
Yo creo que todos hemos de empujar en el carro de la cultura,
en el carro del arte, porque si no es muy difícil que esto siga
adelante, ya que el mundo del arte es muy difícil.

Nosotros hemos planteado esta iniciativa, sobre todo a nivel
del programa Real Junior, por lo tanto, sí que creemos que la

Conselleria de Educación es la que tiene que ponerse en
contacto para analizar esta iniciativa, no los consells, porque
realmente quien tiene la competencia en educación es la
Conselleria de Educación. Por lo tanto, yo creo que es una
oportunidad buena para conocer lo que hay, para poder
analizarlo y para poder ofertarlo si es así, que es bueno, que
nosotros creemos que sí, pero siempre se ha de hablar primero.

Y bueno, no hay mucho más, únicamente que yo creo que
siempre que se habla del mundo de la cultura, del mundo del
arte, nada nos tiene que parar, yo creo que lo que se conoce se
tiene que dar a conocer y todos hemos de empujar. Yo creo que
es una gran oportunidad para que nuestros alumnos, y no
solamente de educación infantil, sino de primaria, de
secundaria y a nivel de escuelas superiores y de conservatorios,
pues puedan conocer más de cerca el mundo de la ópera. 

Y bueno, quedan tres segundos para que puedan a valorar
sus posturas, para ver si apoyan esta iniciativa, que yo creo que
todos hemos de empujar el carro y ojalá sea siempre así.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Acabat el debat, passam a
votar la Proposició no de llei RGE núm. 4086/17.

Vots a favor? 7 vots a favor.

Vots en contra? 6 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 4086/17, relativa a conveni amb la Fundació del
Teatre Reial de Madrid.

3) Proposició no de llei RGE núm. 4222/17, presentada
pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a passes
per fer prescindible el llibre de text en el sistema educatiu
de les Illes Balears.

Per acabar passam al debat de la proposició no de llei RGE
núm 4222/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relativa a passes per fer prescindible el llibre de text
en el sistema educatiu de les Illes Balears. Per a la seva
defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, té
la paraula el diputat Josep Castells, per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, amb aquesta proposició
no de llei ens adrecem a un tema..., un d’aquells temes de debat
clàssic diguem-ne a les escoles i entre les famílies, per diversos
motius, perquè és el tema del llibre de text i la problemàtica
que gira al voltant del llibre de text, que és una problemàtica
polièdrica, perquè hi ha una problemàtica que és de caràcter
pedagògic, hi ha una problemàtica que és de caràcter econòmic,
fins i tot hi ha una problemàtica que també hem citat aquí que
és de caràcter de salut. 
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I bé, doncs aquí el que intentem és afrontar totes aquestes
diverses problemàtiques, intentant impulsar el Govern d’una
forma progressiva al que nosaltres aquí en dèiem de fer
prescindible, evidentment ara..., em sap greu perquè ara no és
aquí, però una vegada el Sr. Pericay, en una reunió del ple em
va dir que “estàvem en contra del coneixement perquè volíem
eliminar els llibres de text”. És clar, evidentment, res en contra
del llibre, al contrari, estem totalment a favor del llibre, però
precisament el llibre de text considerem que, sobretot tal com
està concebut avui en dia els darrers anys, és una eina que des
del punt de vista pedagògic ha queda molt desfasada i fins i tot
està sent un impediment per a l’actualització pedagògica que,
des de molts estaments de la comunitat educativa, s’està
intentant assolir.

Per tant, quan diem fer prescindible el llibre de text,
evidentment no és cap moviment en contra del llibre, sinó que
considerem que el llibre de text, tal com estan concebuts, més
aviat suposen un empobriment de l’educació i una rèmora en
aquesta actualització pedagògica.

Dèiem també que hi ha una part econòmica òbvia i és potser
que d’una forma primària les famílies es queixen i és la que
veuen molt immediatament, que és la repercussió que
l’obligatorietat de comprar llibres de text té en les economies
familiars, pot arribar a ser molt important. És a dir, la situació
actual és que en general a les escoles de primària s’ha arribat a
un nivell..., parlem de mitjanes, a un nivell molt acceptable de
prescindir del llibre de text, penso sobretot quan jo anava a
escola, jo ho veig amb els meus fills, realment hi ha hagut una
disminució molt important a les escoles de primària; també
perquè els professors de primària són els que reben una
formació més orientada a les habilitats pedagògiques, tots
coneixem la problemàtica que hi ha en la formació del
professorat a secundària. 

I per tant, a primària hi ha hagut una evolució positiva, però
en canvi a secundària, excepte en centres que ja destaquen pels
seus projectes innovadors, en què com aquell que diu comprar
un llibre de text per a cada assignatura es converteix en una
condició indispensable per aprovar la matèria. La qual cosa
forma part de..., estem introduint un element de no gratuïtat en
el sistema, perquè clar, no és comprar un llibre, és comprar
cada any 7-8 llibres, amb un preu curiosament..., tots tenen un
preu molt similar, estan entre els 25 i els 30 euros. I per tant, és
una despesa molt important que trenca el principi de
l’ensenyament gratuït. Per tant, tenim la problemàtica
pedagògica i és que el llibre de text d’alguna manera és un
instrument que va de la mà amb la idea del currículum
enciclopèdic, tots els continguts entafonats en un llibre, que és
allò que els nens han d’assumir per superar les matèries.
Nosaltres ja hem tingut ocasió de parlar moltes vegades en
aquestes comissions, ja saben doncs que jo m’he manifestat,
igual que molts companys que hi ha aquí, en contra d’aquest
concepte educatiu. Malauradament no tots els grups ho veuen
així. 

Hi ha una problemàtica econòmica, a la que hem fet
referència, després hi ha una problemàtica de salut, com els
parlava, les motxilles dels alumnes acaben pesant molt i molt
i no és un tòpic. Això està passant a les nostres escoles, els
nostres infants i joves van, sobretot als instituts insisteixo,

perquè jo veig que és un problema més de secundària que de
primària, amb les motxilles molt carregades, massa carregades. 

Una de les proves que aquest problema és més greu a
secundària que a primària també està a l’impacte i a la
implantació del Pla de reutilització de llibres. El Pla de
reutilització de llibres hi ha moltíssimes escoles de primària
que hi estan adherits, per tant, són aquests plans que a part de
què prescriuen poc llibre de text, el reutilitzen molt. I en canvi,
en els instituts costa moltíssim, costa moltíssim potser perquè
no hi ha una implicació tan gran dels equips directius, potser
perquè les associacions de pares i mares no són tan fortes, que
són les que normalment acaben aportant la mà d’obra perquè
funcionin aquestes borses de llibres utilitzats. Sigui pel motiu
que sigui, com deia, una de les proves de què a secundària
costa més que penetri aquesta cultura, és que el programa de
reutilització de llibres té una implantació molt menor.

En fer aquesta proposició no de llei, correm el risc de caure
d’alguna manera amb un plantejament una mica maximalista o
ambiciós, com per exemple allò que dèiem de la primera
proposició que hem discutit avui. I la veritat és que vaig haver
de fer un esforç de tocar a peus a terra i entendre que hem
d’assumir que molta part del nostre professorat, especialment
a secundària, no està preparat per prescindir del llibre de text.
Si avui demanéssim al Govern que fes un decret, que ho podria
fer, o desenvolupés orientacions pedagògiques, fes les
instruccions d’organització dels centres, etc., i digués, no,
escoltin, les famílies no tenen per què pagar 30 per 7, doncs,
200 o 300 euros cada mes. Jo, això no pot ser, això està
prohibit, vostès els han de subministrar els continguts. Això
seria un daltabaix, perquè hi hauria molts de professors que
malauradament que s’han acostumat i hi ha una cultura del seu
treball que estan totalment suportats pel llibre de text i, per tant,
la implantació d’un dia per l’altre d’una mesura d’aquest tipus
malauradament fracassaria, fracassaria com, de fet, hi ha molts
de centres que s’ha intentat fer, posar en pràctica experiències
d’aquestes, això ha fracassat.

A l’altre extrem tenim experiències que funcionen, per
exemple a l’institut Alcover de Palma hi ha una experiència
pilot on se substitueix tot el material imprès per un dispositiu
digital i a través del dispositiu digital tenen accés a tots els
materials necessaris per seguir els cursos. Per tant, d’alguna
manera no és l’oficina sense papers sinó que és l’escola sense
papers, només amb el dispositiu digital.

Per tant, hi ha experiències també d’intentar superar aquesta
dependència del llibre, amb tota la patologia associada que he
dit al començament. També és veritat que fins i tot per fer una
primera transició per passar del paper al digital fins i tot hi ha
una primera passa que és poc ambiciosa des del punt de vista
pedagògic que és simplement substituir el que tens al paper
amb el que tens a l’ordinador. Evidentment, no és això el que
volem perquè aquí no es tracta deixar de fer servir llibres per
passar a fer servir ordinadors sinó que es tracta d’aprofitar la
tecnologia per poder fer uns aprenentatges diferents que no
sigui tan lineals, que no siguin tan tancats i que permetin un
tipus d’educació més completa integral.

Per tots aquests condicionants, és a dir, per quina és la
problemàtica i els condicionants que tenim per avançar hem
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plantejat una proposició no de llei amb tres punts que d’alguna
manera rebaixa aquesta ambició inicial i ho posa dintre de
l’àmbit del que ens sembla que és plantejar des d’un punt de
vista de tocar de peus a terra avui en dia. Una és, estudiar la
manera de fer més atractiu per als centres, especialment per als
de secundària, el programa de reutilització de llibres, tot i que
precisament el que volem és prescindir del llibre, però bé,
mientras tanto mirarem d’aconseguir que, com a mínim, les
famílies no gastin tant en llibres i, per tant, aconseguim una
disminució del cost que té per a les famílies.

En segon lloc, promoure de forma activa les operacions de
l’ús del llibre de text oferint la formació adequada, la qual cosa
també és un problema perquè evidentment els professionals
també tenen, també han de posar, és a dir, els que estan més
motivats són els que es formen més, també han de treure hores
que no són fora de... que són fora del seu horari laboral per
formar-se quan precisament els que haurien de seguir aquests
cursos són els que tenen menor formació. Per tant, aquí també
hem de ser conscients de la limitació d’aquesta mesura, però
bé, avançam cap aquí. Per tant, probablement també hauria
d’haver-hi alguna mesura més coercitiva perquè els
professionals seguissin aquesta formació. 

Per últim, promoure la posada en pràctica a nivell de centre
de projectes d’aula digital que permeti substituir els llibres de
text per un dispositiu digital.

Em sembla que se m’ha acabat el temps, no, Sra.
Presidenta? Val, no, només dir que m’hagués agradat dir quina
era l’opinió que teníem sobre les diverses esmenes per poder
orientar més el debat, però no tendrem més remei que dir-ho
més tard. En tot cas, agrair als grups que han presentat esmenes
per l’interès demostrat.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. El Grup Parlamentari Popular
ha presentat l’esmena RGE núm. 6849/17, per a la seva defensa
té la paraula la diputada Sara Ramón, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Gràcies, presidenta. Bé, nosaltres creim que això és una
evolució natural que ja es dóna i que, bé, el llibre vagi a ser
complementat per les noves tecnologies és una realitat. Les
noves tecnologies guanyen terreny no només a l’àmbit educatiu
sinó a tots els àmbits i la funció de les institucions o el que
haurien de fer és posar els mitjans necessaris perquè això sigui
més àgil. 

Crec que tots tenim molt clar el positiu que són les noves
tecnologies, crec que hi ha moltes investigacions que ho avalen
i demostren que un ús adequat millora els nivells educatius i
l’aprenentatge.

També és cert que resulta avantatjós econòmicament, però
també hi ha altres mesures no només aquestes, el programa de
reutilització de fet va ajudar molt les famílies. El que parlam de

la salut dels llibres, idò, també no cal llevar els llibres, podríem
optar per altres mesures, a primària duen un llibre per cada
trimestre o per cada sí, llavors, podríem cercar altres mesures.

Ara bé, el realment important aquí és que els alumnes
acabin els cicles formatius assolint els coneixements que
realment li pertoquen i això és una feina dels professors i no
dels polítics i ells són els que han de triar els mètodes adequats
per aconseguir els objectius. Està clar que molts de professors
utilitzen els llibres amb boníssims resultats i també cal tenir en
compte que a part de la plantilla, idò, hi ha un canvi
generacional i utilitza les noves tecnologies amb un esforç de
formació, però de forma complementària i no principal.

Així, creiem en l’autonomia dels centres, que són els
centres que coneixen el seu alumnat, que són els centres que
coneixen els seus recursos i no veiem el llibre de text com una
rèmora, tot i que estam totalment d’acord que s’ha d’apostar
per les noves tecnologies.

En el punt 1 creiem que el programa de reutilització és molt
positiu ja que a part del tema econòmic treballa altres valors i
sí que és cert que a primària hi ha molts de centres adherits.
Aquesta proposta la votam a favor, però creiem que no tendrà
resultats positius ja que creiem que el problema és altre i tal
vegada la conselleria hauria de promoure per coordinar-se amb
les AMIPA, que són les que realment fan aquesta feina. 

En el punt 2 entenem que no és la feina de les institucions
treballar per superar el llibre sinó per complementar. Aquí hem
de posar els mitjans necessaris, de fet hi ha una programació,
s’han fet molts de cursos, flipped classroom, eines google,
dissenys app educatives... i així hauria de seguir. També es va
aprovar aquí una PNL a l’abril, si no m’equivoc de MÉS per
Mallorca, que era prou ambiciosa que ja es va... i també
hauríem de vetllar perquè això tengués compliment perquè els
centres no tenen els recursos que necessiten.

En el punt 3 també votarem a favor, i si accepten les
esmenes de Podem també les acceptarem ja que les veiem
positives.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Grup Parlamentari Podem
Illes Balears ha presentat les esmenes RGE núm. 6852, 6853,
6854, 6855 i 6856/17. Per a la seva defensa té la paraula el
diputat Salvador Aguilera, per un temps de deu minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, presidenta. Bé, Sr. Castells, avui tenim un
tema amb molt de debat, però, com ja ha comentat la Sra.
Ramon, avui vol que el poder legislatiu decideixi sobre la
utilització dels llibres de text en els nostres centres educatius.
Compartim el fons, però aquesta qüestió que avui ens trasllada,
no hauria de ser la comunitat educativa que, després d’un debat
i d’un consens, portés aquesta iniciativa a aquesta comissió?

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706849
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706852
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706853
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706854
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706855
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201706856
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Potser hauríem de pensar que siguin les bases les que facin
arribar les seves demandes en educació, a l’igual que en altres
qüestions. Els polítics són els que decidim el que estimem
oportú, però sense escoltar les persones que estan darrere
aquesta qüestió, que són els docents i l’alumnat de forma
directa. I avui puc parlar com a docent.

Potser aquesta proposta podria debatre’s a cada escola o
institut, després a cada consell escolar municipal per passar
després al consell insular escolar i arribar finalment al consell
insular de Balears. Què li sembla, Sr. Castells?

El llibre de text és un instrument més que facilita al docent,
i no ha de ser l’únic, i a l’alumnat seguir les classes, aprendre,
treballam els coneixements, etc. Tenim internet i tot el que ens
ofereix, mitjans audiovisuals, premsa i revistes, sortides fora
dels centres educatius o visites de persones o professionals que
parlen d’un tema o una qüestió concreta, etc. Amb aquests
instruments els docents hem de fer front a un alumnat que és
del segle XXI, unes escoles que són del segle XX i un
currículum del segle XIX. Què podem fer? Moltes vegades,
imaginación al poder.

Una última reflexió en aquest primer bloc, estaríem d’acord
a substituir el llibre de paper... perdó, estaríem d’acord a
substituir el llibre de paper pel llibre de text per llei, com ja
s’ha comentat? No. On quedaria la llibertat d’escollir? Vol
aquest parlament legislar com han de fer la feina els
professionals? Sr. Castells, entraria a un quiròfan per dir-li al
metge com ha d’emprar un bisturí? A ningú no se li passa pel
cap, veritat?

Sobre les cinc esmenes que hem presentat, són totes
d’addició, intenten completar i saben que molt ambiciós, ho
torn a repetir. La primera d’elles és justament una esmena que
no es va aprovar, com ha comentat la Sra. Ramón, amb una
iniciativa que l’any passat es va presentar, i fa referència a
l’elaboració i la compartició dels materials educatius lliures,
com el tema d’obrir convocatòries públiques per elaborar
aquests materials, oferir cursos de formació i habilitar una
plataforma on line on es pugui penjar aquest material. Creiem
que va en aquesta línia, per intentar innovar, canviar, deixar de
ser el llibre un element imprescindible moltes vegades o bàsic
per a moltes persones.

Una segona esmena, també d’addició, fa referència al
programa de reutilització de llibres de text i de material
didàctic. En aquest cas entenem també, i m’imagín que la gran
majoria de portaveus estaran en la mateixa línia, que s’ha
d’incrementar l’actual partida que hi està destinada; per què?,
perquè els centres educatius puguin posar-ho en marxa amb els
suficients recursos econòmics i humans per tal d’assegurar el
seu èxit. Avui per avui he cercat el programa, o almenys les
instruccions per a l’any següent, i m’ha cridat l’atenció que és
només per a primària i que només dotarà de 50 euros cada
centre la conselleria; per tant pensem que moltes vegades això
no és un motiu suficient, i especialment en secundària, per tota
la feina; pensem que fa falta -com s’ha comentat i comentarà la
resta de portaveus- i als col·legis sí que hi ha una implicació
per part de les famílies, de les APIMA, però en arribar als
instituts realment les APIMA no existeixen o són completament
minses, i per tant la dificultat amb què es troben és bàsicament

de persones que puguin, i per tant els directius i els professors
i les professores a vegades ho deixen estar perquè no hi poden
accedir o no poden tenir el temps necessari. I sobretot una
qüestió que des de Podem tenim molt clara és el reciclatge
d’aquest material que, bé, ha de ser un element bàsic per
treballar.

La tercera esmena també creim que és molt important, i és
referent al fet que realment els nostres centres siguin
vertaderament centres TIC; és l’elaboració d’un pla que reculli
la situació actual dels centres educatius en matèria de TIC.
Vostè ha comentat (...) utilitzar dispositiu digitals, però com ja
fa un any vàrem posar aquí de manifest la falta de recursos
econòmics fa impossible (...) aquesta qüestió. Entenem que...,
i per això instem el Govern a fer un pla d’infraestructures en el
sentit de TIC per veure realment què tenim i què podem fer al
respecte.

I també la quarta va en la mateixa línia; és, per suposat,
dotar de recursos econòmics perquè puguem tenir vertaders
centres TIC.

I per últim, i no menys important, i ho he volgut deixar per
a l’últim moment, és una qüestió que penso..., bé, avui poso
damunt la taula un tema important: instem, des del Parlament
de les Illes Balears, instem el Govern de les Illes Balears a fer
complir el mandat que la Constitució Espanyola recull al seu
article 27, apartat quart, on es diu que l’educació bàsica és
obligatòria i gratuïta, és a dir, el Govern de les Illes Balears
haurà de facilitar el material escolar i llibres de text necessaris
per a l’alumnat que cursa educació bàsica. En aquest sentit i
enllaçant amb aquesta problemàtica polièdrica que ha comentat
el Sr. Castells, la qüestió econòmica és bàsica i entenem que el
Govern d’aquestes illes té avui la possibilitat de fer-ho. Què
passa?, per exemple a Andalusia i al País Valencià els llibres de
text són gratuïts; per exemple tenim la xarxa de llibres al País
Valencià; a Cantàbria -ahir vaig intentar cercar contactes a
nivell estatal- estan en aquest sentit, i per exemple al País Basc
tenen el programa de llibre de text solidari. Per tant pensem que
aquest cinquè punt pot ser molt interessant i seria una aposta
realment per la gratuïtat de l’educació.

Una qüestió important també, i és que és un tema molt
interessant de debat, és el negoci dels llibres i de l’IVA. Sr.
Castells, això sabem perfectament que les editorials tenen un
negoci; no pot ser que un llibre, independentment que tingui 25
pàgines o que tingui 300 pàgines, valgui 25 o 30 euros; és obvi
que aquí hi ha un negoci, que qualsevol canvi insignificant
l’aprofiten les editorials per intentar obligar les famílies davant
aquest monopoli, que es veuen obligades les famílies, al final
entenem que hi ha un negoci. La qüestió de l’IVA, és d’un 4%;
bé, idò potser el podrien posar a un 0%. I vull recordar que per
exemple el material escolar gràcies al Partit Popular es va
incrementar fins al 21%, també és una qüestió que podríem
reduir.

Més qüestions importants. De cara a informació -m’imagín
que no ho sabran- la Comissió Nacional del Mercat de la
Competència investiga posibles prácticas anticompetitivas en
el mercado de edición y comercialización de libros de textos
no universitarios en España. Això és del 30 de març
d’enguany, és a dir una altra vegada sabem perfectament que
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determinades empreses poden o són susceptibles d’utilitzar en
benefici propi i no del bé comú pràctiques que han de ser
perseguides. Per tant el Govern hauria de perseguir aquesta
qüestió.

Més qüestions que vostè ha intentat resumir en molt poc
temps, la qüestió del pes, la salut de l’alumnat, que és obvi que
això és... hem de cercar els mecanismes o hem de cercar una
solució per a aquesta qüestió, estam totalment d’acord sobre
aquest comentari. I un altre que no entenem, i em sembla que
és la paraula rèmora, entenem que és un element que impedeix
d’una forma innovar; hi estam d’acord en certa forma, però
entenem que s’ha d’obrir aquest debat, que hem vist com a
través de la LOMCE mantenim uns currículums que és
impossible, una qüestió que la revàlida s’ha aconseguit aturar
en certa forma però que el mes següent el nostre alumnat, d’una
forma triada, de mostra, la farà. Pensem que aquest no és el
camí per al procés d’aprenentatge de petits i grans. Per tant el
debat és molt més important que no només els llibres de text.

També vostè ha comentat sobre el tema de preparar els
materials, i els que som docents ho tenim molt clar; cercar
informació, preparar material, suposa, a part de formar-nos,
com s’ha comentat anteriorment, en aquest pla de formació per
als docents, s’ha d’invertir molt de temps per intentar adaptar
segons els nivells quins conceptes volem treballar, quines
habilitats, capacitats, etc. Per tant s’hauria de dedicar més
temps al professorat perquè pugui preparar aquest material
perquè després el nostre alumnat pugui treballar-lo. Per tant
podria ser una altra esmena que no he presentat, la reducció de
dues hores setmanals per preparar el material i poder coordinar-
se amb la resta de docents, que és una qüestió molt important
i que avui per avui, amb els horaris que tenim, és materialment
impossible coordinar-nos per poder desenvolupar tota aquesta
tasca...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Aguilera, hauria d’anar acabant.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Ja està acabat. ...i és necessari.

I ja sobre les propostes, bé, esperarem que el Sr. Castells
digui si accepta les nostres esmenes, i..., bé, ja està.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la
paraula la diputada Isabel Busquets, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré per dir que
donarem suport a aquesta proposició no de llei presentada per
MÉS per Menorca, i a grans trets donarem suport a les diverses
esmenes que s’han presentat; a algunes perquè, de fet, són

qüestions que ja es duen a terme per part del Govern o perquè
estan en marxa. No donaríem suport a la 6856, que ara veurem
si el grup proposant l’acceptaria, perquè el que creim és que en
tot cas aquesta qüestió l’hauria de complir primer de tot l’Estat
espanyol, i per tant posar els mecanismes i dotar les comunitats
autònomes del pressupost necessari per tal de complir aquesta
premissa de la Constitució Espanyola.

Pas a defensar en general el posicionament. Quan parlam
d’anar prescindint de llibre de text tot d’una ens vénen al cap
les noves maneres d’ensenyar per anar més enllà del llibre de
text, i per tant parlam d’una educació més vivencial. En els
últims anys s’està produint una petita o gran revolució
educativa en què es qüestiona l’educació tradicional en aules
tancades, cadires i taules arrenglerades, amb llibres de text i un
docent que transmet coneixement a l’alumnat, amb molt de
mètode memorístic i poc experimental, i per tant aquest
posicionament té sentit en plena era digital, en què es té una
gran informació amb només un clic i també es qüestiona
aquesta manera d’aprendre i d’ensenyar, quan han entrat aquest
concepte de les intel·ligències múltiples, l’educació emocional
en l’escenari educatiu, tant en primària, com en secundària?

L’educació per projectes està guanyant terreny als llibres de
text i als horaris estancs en assignatures clàssiques. Diverses
escoles i instituts treballen per a aquesta educació activa i viva,
on es treballa per projectes amb l’alumnat i on els símbols de
l’educació tradicional, com ara el llibre de text, no hi tenen
cabuda.

Es parteix de la premissa que tot ésser humà té curiositat i
ganes d’aprendre i volem i es vol que allò que es transmeti
acabi sent una filosofia de vida, perquè quan els alumnes es
facin grans la puguin utilitzar. De fet, l’infant no aprèn de
manera parcel·lada, sinó per curiositat i perquè és un repte.
S’aborda l’aprenentatge des de tantes vessants com es pot, es
parteix de la curiositat de l’infant i el mestre el pot orientar per
anar creixent en aquest aprenentatge des de tots els àmbits.

L’infant de fet, és qui marca el camí i el mestre ha de ser
prou hàbil per connectar els interessos de l’alumne amb
aquelles competències que són fonamentals en l’aprenentatge.
L’escola ha de formar persones competents, que sàpiguen
sortir-se’n, treballar en grup, argumentar, llegir una informació
i entendre-la, gestionar les emocions, etc. Per tant, l’escola ha
de ser també un espai de benestar. I com parlava ja en el
principi, no ens podem restringir només a un llibre de text,
quan estam dins aquesta era digital, en què no és tan important
el que aprèn l’alumnat, sinó la manera com l’aprèn.

No treballar en llibres de text no vol dir renunciar-hi del tot,
sinó que siguin només el centre de l’aprenentatge. Per tant, el
llibre de text, juntament amb altres fonts d’informació, servirà
com a font de documentació i informació. Es té un projecte, es
vol saber què volen saber de nou i amb llibres de text, amb
llibres que hi ha a la biblioteca, amb les fonts orals de pares,
familiars, avis, experts, o simplement amb un coneixement
quotidià de la informació, poden ajudar a enriquir aquella
primera informació que tenia l’alumnat, compartir
coneixement, utilitzar les sortides també com a font de
coneixement, la immensa informació que hi ha a la xarxa, la
reflexió individual, etc.
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I no només hi haurà aquest canvi en els llibres de text, sinó
també hi haurà un canvi en els espais, per tal de poder treballar
en equip i poder dialogar i intercanviar aquests aprenentatges.
Per tant, l’aprenentatge també serà més experimental i
transversal.

Dins les esmenes parlàvem de les TIC, de les eines, de les
tecnologies de la informació, de l’aprenentatge pel
coneixement. S’ha de dir que ja dins el Pla de formació
quadriennal de professorat hi ha una línia estratègica per
millorar la formació en TIC. I a més a més, també els centres
van implementant la fibra òptica de 300 megabits i mètrics.
Arriben a 191 centres i es continua incrementant a mesura que
es va desenvolupant la seva xarxa de fibra òptica. Ara bé,
també sabem que hi ha centres allà on de moment no arriba
aquesta xarxa i, per tant, s’ha de fer un augment progressiu. 

I també destacar que es va firmar un conveni entre la
Conselleria d’Educació i Vicepresidència, amb el programa
Escuelas Conectadas de Red.es, que és una empresa pública
del Ministeri d’Indústria i que en aquests moments el conveni
va quedar bloquejat per part del ministeri. Esperem que es
desbloquegi.

I pel que fa a la formació, aquest seria també absolutament
imprescindible per poder anar prescindint del llibre de text, la
intenció marca impregna el Pla quadriennal de formació, és
augmentar el grau de qualitat del sistema educatiu, tant en els
resultats, com en els processos d’ensenyament d’aprenentatge.
Els àmbits i els continguts de la formació s’han d’organitzar
entorn dels problemes que es generen a la pràctica docent i als
plantejaments propis de la innovació educativa i la millora dels
centres escolars. Sense oblidar els elements d’actualització
científica. 

En aquest pla que s’ha elaborat, és una proposta en el seu
enfocament innovador de la formació i a més d’incloure una
visió sempre inclusiva de la formació, hi ha formació referent
a metodologies innovadores d’aprenentatge, com la feina per
projectes, els ambients educatius, aprenentatge cooperatiu, la
pedagogia holística i les que promouen també la millora del
clima de l’aula i del centre, l’educació emocional, les
pràctiques restauratives, la mediació i resolució de conflictes.
A més a més d’un altre tipus de formació referent a entorns
col·laboratius d’aprenentatge en centres i per a la integració de
les TIC en el desenvolupament del currículum i com a
fonament de l’ús didàctic.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS té la paraula la
diputada Maria Antònia Sureda, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyores diputats. Tots
sabem els avantatges que comporten els materials específics i
electrònics a nivell pedagògic, però també pel que fa a la
interrelació dels docents i del material que elaboren.

Ara bé, des d’El Pi sempre volem ser cautelosos amb les
decisions que prenem pel que fa a l’àmbit educatiu. D’una
banda, perquè hi ha un pacte educatiu que va per bon camí, que
s’ha d’encarregar de posar en comú aquest tipus d’idees i
sabem que és així. I de l’altra part, perquè tenim molt present
les mancances del nostre sistema. Què vull dir amb això? 

Estam segurs que el material didàctic on line és accessible
per a tothom? Podem assegurar que cada centre escolar tengui
una xarxa WiFi de qualitat? Es pot comprometre la conselleria
a comprar tots els projectors i dispositius electrònics que fan
falta arreu de les illes? Què passa si un nin amb dificultats
específiques, del tipus que siguin, arriba a casa i no té internet?
I si un nin o nina a casa té dificultats per accedir al material? 

No volem que se’ns mal interpreti i per això ho torn dir, ens
sembla bé anar incorporant progressivament i de cada vegada
més un altre tipus de material didàctic, però vull remarcar
aquest “instar la Conselleria d’Educació del Govern a apostar
de forma decidida”, com bé diu la proposició no de llei, perquè
si no ho feim així, si no s’agafa un compromís i amb aquest
compromís un pressupost, com diu el meu company i portaveu
del grup parlamentari, farem un bunyol en comptes d’un
sistema educatiu modern i actualitzat.

Crec que primer s’haurien de millorar totes les xarxes WiFi
i materials com bé ha dit la Sra. Busquets, que manquen a molts
de centres i ja ens agradaria i crec que en això hi estam tots
d’acord, o el pressupost propi o el finançament que ens arribés,
bastés per poder arreglar totes aquestes mancances. Però sabem
que no és així.

Ara bé, com que la proposició no de llei el que fa és
encaminar a unes noves tecnologies i amb això evidentment hi
estam d’acord, votarem a favor d’aquesta proposició no de llei.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari Mixt
té la paraula la diputada Olga Ballester, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BALLESTER I NEBOT:

Gracias, presidenta. Desde Ciudadanos también votaremos
a favor de la propuesta e igualmente nos gustaría que se
incluyeran una serie de enmiendas que están aquí recogidas. 

En primer lugar comentar que las nuevas tecnologías ya son
una realidad, ya están aquí. De hecho, el profesor porque su
trabajo tiene que estar al día y poder implementarlas, porque es
verdad que aporta algunos instrumentos muy buenos y
excepcionales para el trabajo de muchas materias. Pero también
es verdad que en la educación vamos siempre un poco
atrasados por falta de recursos y muchas veces porque hay
profesores que no se ponen al día y todo esto se resiente. Y
también es verdad que la falta de recursos es muy importante,
por eso a mi gustaría que se introdujera en la proposición, en la
iniciativa parlamentaria, el incrementar la partida destinada al
programa de reutilización de libros. 
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Nosotros sí que también, con la enmienda del Partido
Popular, creemos que el libro de texto tiene que ser un recurso
más, como cualquier otro, y además debe ser gratuito. De
hecho hemos llevado aquí, a esta comisión, creo que un par de
veces, la gratuidad de los libros de texto debido a su altísimo
coste, no para que se mantenga sino porque es un recurso más
y que hoy en día si existe se tiene que pagar a las familias que
no lo pueden tener. Creo que es más serio si se introduce la
enmienda 6853, de incrementar la partida destinada a la
reutilización de libros de texto porque es lo que tiene que ser.

También es interesante la enmienda del Partido Popular,
porque ve que el libro de texto es un complemento más, no
únicamente desecharlo. Y también nos parece interesante la
enmienda 6854 porque dice que se haga un estudio de la
situación actual de los centros escolares; en los institutos es
cierto que la falta de medios tecnológicos es importantísima, de
hecho solamente en primero y segundo de ESO se tienen
portátiles para los niños; ni en tercero ni en cuarto, ni en
primero ni en segundo de bachillerato se tienen portátiles, ni
siquiera hay una... como mucho una sala de ordenadores donde
hay 11 o 12, donde a veces 3 o 4 no funcionan. Por lo tanto hay
que ver si todos estos recursos los vamos a tener para poder ir
cambiando, que eso es lo que nos gustaría a muchísimos
profesores, y poder ir utilizando las tecnologías.

También es importante la red wifi, porque muchas veces
cuando trabaja todo el mundo a la vez no llega la señal, y por
lo tanto esta iniciativa nos parece bien, lo que pasa es que se
tiene que complementar con el añadir recursos, y se tiene que
complementar, a mi gusto, con que el libro de texto sea un
recurso más y ser gratuito. Por lo tanto si se aceptan las
enmiendas nos parecería bien.

Gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Ara té la paraula el diputat
Enric Casanova, del Grup Parlamentari Socialista, i té un temps
de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. No crec que esgoti el temps perquè
d’aquesta iniciativa crec que s’han dit moltes coses, estic
d’acord amb la majoria d’elles. Penso que l’educació ha d’anar
d’acord amb la situació de la societat. El que està clar és que
les TIC generen un avanç, s’ha avançat, s’han anat introduint
a les aules durant molt de temps; s’està fent un procés
d’introducció.

El llibre de text. El llibre de text ha estat una eina
imprescindible en un moment determinat. El que està clar és
que cada vegada el llibre de text, a causa de la imposició de les
noves tecnologies i, conjuntament amb les noves tecnologies,
també la introducció de les noves metodologies, cada vegada
el llibre de text va quedant més enrere. Sí que és veritat que
aquí tenim una dicotomia en el model: si pensem en un model
basat... un model educatiu basat en els continguts, tal com
últimament s’intenta recuperar, el llibre de text té tota la força
perquè el llibre de text consolida els continguts; en canvi si

basem l’educació en un model de caràcter competencial i de
caràcter vivencial, com s’ha dit aquí, les noves tecnologies, les
TIC, són aquelles que permeten..., tenen moltes possibilitats:
permeten interrelacionar-se els alumnes, ampliar coneixements,
modificar actituds, i fins i tot permeten l’adaptació dels
continguts en funció de les necessitats de cadascú.

Dit això he de dir que aquest canvi metodològic que s’està
demanant per part de tota la societat crec que està arribant a
centres, no podem dir que no està arribant a centres. El
professorat està fent esforços per poder introduir les
tecnologies, entre altres coses perquè cada vegada resulta més
fàcil poder-ho adaptar, però està clar que necessitem unes
infraestructures que cada vegada s’estan posant més, hem dit
que la fibra òptica cada vegada arriba a més centres, necessitem
tota una sèrie de maquinària que està arribant també a poc a
poc a centres, i finalment tota una sèrie de programari. El que
està clar és que necessitem cada vegada una inversió major, i
que s’està fent l’esforç per part del Govern per poder tirar
endavant.

Respecte del que es planteja aquí del programa de
reutilització de llibres, crec el programa de reutilització de
llibres és un programa que neix en un moment determinar com
una mesura de caràcter de sostenibilitat, de reducció de consum
de paper, i que es va posar en marxa, va tenir un èxit; després
hi va haver un moment que per voluntat política per part del
Govern va quedar reduït pràcticament al no-res, i ara cada
vegada s’està recuperant més, s’està recuperant més tant el
programa de reutilització com amb diferents formes, i en això
sí que volia dir al Sr. Aguilera que en els centres de secundària,
malgrat la no-implicació de les APIMA, jo sí que puc donar
constància, sobretot a Eivissa, als centres de secundària
d’Eivissa, que per part del professorat sí que s’estan
implementant noves maneres de reutilitzar llibres, d’intercanvi,
etc.; hi ha programes de bescanvi, etc. Tot això està fomentat
des de les comissions de medi ambient de cadascun dels centres
de secundària, i per tant també implica una responsabilitat.

Respecte de la iniciativa, he de dir que per al nostre grup no
hi ha cap problema, pensam que s’ha d’acceptar. Pensam que
el programa de reutilització de llibres s’ha de seguir fomentant,
de fet hi ha un augment considerable cada any, en els dos
darrers pressupostos hi ha hagut un augment considerable
d’aquest programa, i s’arriba quasi als 1,5 milions destinats a
aquest. I respecte de la resta, també hi donarem suport.

Pel que fa a les esmenes, entenem que el llibre, tal com està
redactat aquí, potser ha de ser complementari perquè hi ha tot
un procés, perquè durant el procés de canvi metodològic també
es necessita un procés de formació. I respecte de les esmenes
presentades per Podem he de dir que ja s’havia demanat la
realització d’un pla, crec que per part de la conselleria ja s’està
realitzant un pla d’avaluació de la situació del maquinari i de
les TIC que s’estan desenvolupament, i per tant donarem suport
a totes les esmenes, menys a la darrera; l’esmena número 5, que
és l’esmena d’instar a complir allò de la gratuïtat, crec que és
una esmena, com ha dit aquí la Sra. Busquets, que hauríem de
començar per instar el Govern de l’Estat a facilitar la partida
pressupostària que permetés això; és a dir, si realment això és
un mandat constitucional crec que aquest mandat
constitucional, com posa aquí, pertoca al Govern de l’Estat, i
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és el Govern de l’Estat el que ha de posar les mesures, almenys
pressupostàries, per poder-les fer efectives. Ja ens agradaria, el
que passa és que tampoc no tenim una quantificació
pressupostària del que això pot suposar, i per tant crec que aquí
hauríem d’implementar les TIC fins on puguem i facilitar la
reducció dels costos de llibres, no el programa de gratuïtat total
fins no tenir assegurats uns ingressos mínims.

I per a la resta he de dir que donarem suport. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Ara, Sr. Castells, li demanaria
si vol una suspensió de la sessió per un temps de deu minuts o
si podem continuar.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Podem continuar.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, idò continuam. Té ara cinc minuts per assenyalar
si accepta les esmenes.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

D’acord, moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc vull
agrair a tots els portaveus el debat que hem tingut, que per mi
ha estat molt enriquidor i m’han fet veure alguns aspectes que
penso que podem continuar treballant en aquesta línia i també,
agafant el guant a la Sra. Sureda, en els pressuposts a mi em
trobaran donant suport a aquestes mesures.

Passant directament al comentari de cadascuna de les
intervencions i també comentar les esmenes, no? Respecte de
la Sra. Ramón, li he de dir que estic més acord amb la seva
esmena que en moltes de les coses que ha dit vostè, però com
que al final aquí el que he de decidir és si li accept l’esmena o
no em va bé acceptar-li l’esmena tot i que jo veig que és una
rebaixa de l’horitzó que em marcava, però crec que aquest és
un tema que tal com el plantejo jo me’l plantejo com un tema
on jo continuaré estant implicat i intentaré continuar empenyent
el Govern per anar en aquesta línia, per això he plantejat una
proposició no de llei que encara que sigui ambiciosa és
assumible. Com que vull que aquest consens sigui el més ampli
possible i vull que el Partit Popular també hi sigui, doncs,
accepto aquesta esmena. Estic disposat a acceptar aquesta
complementarietat, i després d’haver sentit el Sr. Casanova que
en sap molt més que jo en temes d’educació i especialment de
secundària, doncs, ho faig sense cap recança a acceptar aquesta
esmena. 

Vull dir-li respecte del que he dit que jo el que plantejo no
només és substituir el paper pel digital, és a dir, un salt de
noves tecnologies, jo penso en la feina del professional de
l’educació, en els materials elaborats per aquest professor, en
formes alternatives d’ensenyar, no penso només en passar del
paper a l’ordinador. Per tant, quan jo plantejo aquesta
proposició no de llei no només em limito a això, de fet

s’adonarà que en el preàmbul faig referència als materials
didàctics elaborats pels propis professors.

Passant a les esmenes de Podem, una reflexió molt ràpida
sobre el tema de l’autonomia de centre, no?, ara cada vegada
que presento alguna cosa em diuen, no, això és l’autonomia de
centre. Em pregunta si ho hem parlat amb la comunitat
educativa i vostè diu que pot parlar com a professor, bé, és que
vostè forma part de la comunitat educativa com a professor i jo
també com a pare i, a més, evidentment em faig ressò de
moltíssims professionals de l’educació que em diuen que amb
aquest tema hem de fer un salt endavant. 

Vostè em parla del bisturí i jo, efectivament, no entraré mai
en un quiròfan i li diré a un metge com ha d’utilitzar el bisturí,
però sí li diré a un metge com ha de tractar els seus pacients, en
quins horaris els ha de tractar, quins són els drets dels seus
pacients i vetllaré des d’aquí perquè es garanteixin els drets del
seu pacient, de tal manera que intento garantir des d’aquí que
es respectin els drets a una educació de qualitat. Si molts
professionals de l’educació m’han comentat que el llibre de text
acaba sent un refugi per a molts professors, i vostè ho sap
perfectament, és a dir, moltes vegades l’aposta pel llibre de text
no respon a una opció pedagògica, i vostè ho sap molt bé. Per
cada professor que utilitza el llibre de text com a opció
pedagògica hi ha deu que l’utilitzen per comoditat. Igual que es
programen parts per comoditat de metges, i això tots ho sabem. 

Per tant, amb això no podem eludir nosaltres la nostra
funció com a legisladors, en aquest cas com a no legisladors
perquè és una proposició no de llei de fer anar els serveis
públics en la direcció que considerem que han d’anar.

Crec que els problemes de l’educació, sobretot en el seu
vessant pedagògic, bàsicament és un problema d’estructura del
sistema on el sistema de formació, selecció i avaluació del
professorat té molt a dir, precisament un dels aspectes que
vostès no estan d’acord del pacte educatiu, tota la part que fa
referència a formació, selecció i avaluació del professorat. Crec
que el que parlam avui té molt a veure amb això perquè al final,
amb el sistema actual que tenim, el professor no és que sigui
l’autonomia pedagògica, no, acaba sent una càpsula totalment
incomunicada del seu entorn que pot fer el que li doni la gana,
fins i tot eternitzar-se a utilitzar el llibre de text encara que no
tengui cap mena de fonament pedagògic. I vostè això sembla
que ho sap i estarà d’acord amb mi.

Per tant, sí, jo vull autonomia de centre i empoderament de
centre perquè pugui haver-hi projectes de centre realment
transformadors i que d’alguna manera es trenquin aquestes
càpsules, aquests compartiments estancs que moltes vegades
són... moltes vegades és el que acaben sent alguns docents fruit
d’aquest sistema de selecció que he esmenat. 

Respecte de les seves esmenes aniré una a una, el més
ràpidament possible, Sra. Presidenta, que veig que se m’acaba
el temps. La primera, aquesta addició l’accepto, l’accepto, em
sembla molt bé, em sembla que aporta molt, crec que és una
aportació important i, per tant, seria el quart punt d’aquesta,
d’aquesta... bé, quart punt no, quart... sí, el quart punt perquè
només de fet té un punt aquesta proposició no de llei, però seria
el quart apartat.
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Respecte de la segona, és que estava temptat de dir-li que
no perquè, clar, com que jo ja dedic un punt a això, clar, afegir-
hi un altre amb un altre sentit era una mica contradictori, però
després d’haver-lo sentit a vostè i als altres portaveus crec
que... jo li propòs una transacció i és que sigui de substitució,
de substitució amb un redactat una mica diferent, una mica una
fusió del que vostè proposa i el que jo havia escrit, per tant,
seria que aquest redactat seu passés a substituir el primer
apartat de la proposició no de llei, i quedaria de la següent
manera, “... incrementar la partida destinada al programa de
reutilització de llibres de text i de material didàctic -que entenc
que és la part essencial del que vostè proposa, i continuaria-
perquè els centres educatius puguin desenvolupar-lo -no posar-
lo en marxa, dic desenvolupar-lo perquè ja està en marxa, però
jo afegiria- tant a primària com a secundària -perquè crec que
és important fer èmfasi en la importància que això entri amb
força a secundària, que ara no hi entra, i continuaria amb el seu
redactat- amb suficients recursos econòmics i humans per tal de
-en lloc d’assegurar l’èxit, jo diria, agafaria el meu redactat- per
tal que es beneficiïn el major nombre possible de famílies”,
perquè això seria l’èxit. 

Per tant, de cara a la transcripció aquest punt quedaria, el
llegiré tot seguit, “Incrementar la partida destinada al programa
de reutilització de llibres de text i de material didàctic, perquè
els centres educatius puguin desenvolupar-lo, tant a primària
com a secundària, amb suficients recursos econòmics i humans
per tal que se’n beneficiïn el major nombre possible de
famílies”. 

Acabo de seguida, Sra. Presidenta. Quant a la tercera
esmena, no l’acceptaria bàsicament perquè ja se sap quina és la
situació, la situació és dramàtica, i ja se sap. Per tant, no cal
fer...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Bé, jo crec que d’alguna manera és el que li dic, és a dir, no
podem en una proposició no de llei dir una cosa i després dir-
ne una altra que se n’aparta. Crec que ja el to amb el qual
tocam aquest tema és un altre i com que la proposició no de llei
és la meva i no és la seva permeti’m que aquesta esmena no li
accepti, perquè, clar, és un altre redactat.

Igual que la número 4, tampoc no li accepto perquè a mi
aquestes expressions de que puguin ser vertaders centres TIC,
aquestes expressions tan indeterminades que no sabem què
volen dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells, hauria d’anar abreujant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Acabo de seguida, Sra. Presidenta, em sap greu, és que clar,
és per dir què accepto i què no accepto.

Bàsicament no li accepto perquè no vull que sembli que
superar el llibre de text és simplement les TIC perquè, com ja
he dit, eren moltes més coses.

Pel que fa a la cinquena, tampoc no li acceptaré per
diversos motius, però malauradament no tenc temps d’explicar-
li i em sembla, em sap greu, però també perquè vull aconseguir
el màxim consens possible i, per tant, crec que ja li he acceptat
molt del que vostè m’aporta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... espero que vostè voti a favor i no vull que altres grups que
han expressat disconformitat amb aquesta esmena no hi votin
a favor. Això és tot, Sra. Presidenta.

Gràcies a tothom per la seva participació i implicació en
aquesta proposta. 

LA SRA. PRESIDENTA.

Molt bé. Idò, abans de passar a la votació farem una
explicació de com procedirem a la votació: s’aprovarà aquesta
proposició no de llei amb el punt 1, tal com està redactat; el
punt 2...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Aquesta proposició no de llei s’aprova amb l’esmena del
Partit... del Grup Popular, l’esmena RGE núm. 6849, que
s’accepta, i les esmenes de Podem, RGE núm. 6852, la RGE
núm. 6853, amb una transacció, que també ha acceptat el grup
esmenant, i quedaria tal com he dit. Per tant, passam a votar la
Proposició no de llei RGE núm. 4222/17. 

Vots a favor? 

13 vots a favor.

Per tant, per unanimitat. En conseqüència, queda aprovada
la Proposició no de llei RGE núm. 4222/17, relativa a passes
per fer prescindible el llibre de text en el sistema educatiu de
les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, ara sí ja es poden
aixecar, senyors diputats i senyores diputades.

 



CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 49 / 18 de maig de 2017 779

 



DIARI DE SESSIONS

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
C/ Palau Reial, 8
07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	1) Proposició no de llei RGE núm. 3760/17, presentada pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a promoció d’un nou model de menjadors escolars basat en l’adquisició de productes ecològics de proximitat i en la contractació d’empreses i entitats que apliquin criteris socials.
	2) Proposició no de llei RGE núm. 4086/17, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a conveni amb la Fundació del Teatre Reial de Madrid.
	3) Proposició no de llei RGE núm. 4222/17, presentada pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a passes per fer prescindible el llibre de text en el sistema educatiu de les Illes Balears.

