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LA SRA. PRESIDENTA:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions. No hi ha cap substitució.

Compareixença del Sr. Francesc Fiol i Amengual,
exconseller d’Educació i Cultura, i del Sr. Bernat Sureda i
Garcia, catedràtic de Teoria i Història de l’Educació de la
Universitat de les Illes Balears, per tal d’exposar la seva
visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per
a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel
Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina
feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de
la seva actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Francesc Fiol i Amengual, exconseller
d’Educació i Cultura, i del Sr. Bernat Sureda i Garcia,
catedràtic de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat
de les Illes Balears, prevista al pla de treball de la Ponència per
a l’estudi del document lliurat a aquest Parlament pel Consell
Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per
Illes per un Pacte Educatiu, per tal que exposin la seva visió i
opinions sobre la matèria pròpia de la ponència especialment
en aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de
l’actuació de cada compareixent.

Assisteixen el Sr. Francesc Fiol i Amengual, exconseller
d’Educació i Cultura, i el Sr. Bernat Sureda i Garcia, catedràtic
de Teoria i Història de l’Educació de la Universitat de les Illes
Balears. La Presidència, en nom de la comissió, dóna la
benvinguda als compareixents.

Pas la paraula al Sr. Francesc Fiol i Amengual, per un temps
de vint minuts.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Agraesc l’honor que suposa
ser convidat per aquest parlament, institució que tant de
respecte em mereix i en la qual he tengut l’oportunitat i la sort
de treballar-hi a l’hora com a diputat, com a conseller durant un
llarg període de temps. Per tant, és per a mi una especial
satisfacció tornar a aquesta casa, vull dir-ho, i agraesc tant a les
persones que han proposat que vingués avui aquí com a tots els
diputats aquí presents a qui salut molt afectuosament.

Vull dir en primer lloc, perquè quedin les coses molt clares,
que jo no som expert en temes pedagògics, no tenc la sort que
té el meu company aquí catedràtic de la Universitat de les Illes
Balears, la meva formació de fet no té res a veure amb la
pedagogia, però sí que la meva experiència té a veure amb la
gestió de govern en diverses àrees, he tingut la sort de ser
conseller del Govern de les Illes Balears de Sanitat i
d’Educació i Cultura, i també, com a portaveu del grup
parlamentari i com a diputat normal i corrent, de seguir
l’activitat política durant molt de temps i conec un poquet com
funcionen les institucions a les nostres illes i com funciona
l’administració de les nostres illes.

Voldria també dir de primeres que no som cap portaveu del
Partit Popular. Som una persona que ha tingut una experiència
a un moment determinat i que ve a explicar algunes conclusions
basades en la seva experiència, però no som ni una veu
autoritzada del Partit Popular ni portaveu del Partit Popular, i
no tenc cap responsabilitat en temes educatius en el Partit
Popular.

Segon, ja ho he dit, no som un expert en temes de
pedagogia, per tant, la meva visió és obligatòriament
generalista, més política que altra cosa i em permetran, per tant,
que no entri en detalls molt específics que naturalment se
m’escapen i que són, idò, d’una matèria molt especialitzada
que... alguna la desconec i alguna altra l’he oblidada.

Passaré, per tant, a explicar les qüestions generals que em
suggereix a mi el document que s’ha aportat per part del
Consell Escolar de dia 4 d’abril de 2007 i per fer fàcil la
comprensió de la meva intervenció em guiaré pels mateixos
apartats que el mateix document conté, és a dir, aniré d’un en
un analitzant des de la meva perspectiva i el meu punt de vista
quins són els aspectes que em semblen més rellevants i quina
és la meva opinió respecte d’aquest document, no sense abans
dir que particularment consider que és molt convenient
l’existència d’una pacte per l’educació a les Illes Balears. 

Consider que seria una fita molt rellevant aconseguir que
aquest parlament arribàs a un acord en aquesta matèria i que
efectivament posaria en molt bones condicions el sector, que és
un sector difícil, convuls, amb moltes peculiaritats, el posaria
en sort de tenir una normativa enllestida perquè tothom
sapigués quina és la legislació d’aplicació concreta a les Illes
Balears, sense oblidar la incardinació d’aquesta normativa dins
un context més ampli, com és natural, competències legislatives
que sobrepassen les competències d’aquest parlament, com
tothom sap.

Bé, fetes aquestes petites consideracions entraré apartat per
apartat, com he avançat, no sense abans dir que el meu judici
global d’aquest document és negatiu, no vull que ningú se
sorprengui, el meu judici és negatiu per diversos motius que
aniré explicant tot i que també vull destacar que és evident que
és un document que conté moltes coses positives, moltes coses
amb les quals puc estar d’acord, moltes coses que és molt
important dir-les, que està bé que es diguin, però que en
realitat, des del meu punt de vista, no es corresponen en les
necessitats vertaderes que té el nostre sistema educatiu.

Aquest és el plantejament bàsic des del qual els parlaré i
vull que ho sàpiguen prima facie perquè és la manera com veig
les coses.

Passaré un poquet per damunt l’aspecte introductori, que fa
un diagnòstic que segurament jo podria subscriure de quins són
els mals més evidents del sistema educatiu: excessiva
burocràcia; corporativisme, no tenc tan clar que sigui un dels
mals principals del sistema educatiu, però aquí ho posen com
a una cosa important; inestabilitat normativa, això és cert així;
manca de recursos suficients, sense cap dubte que també és
així; fracàs; abandonament escolar. Bé són fites i elements
constitucions o, si no constitutius, rellevants del nostre sistema
educatiu. Per tant, s’ha de reconèixer que és així.
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De totes formes dels dotze principis informadors que a la
part introductòria es contenen ja vull dir que a alguns hi tenc
alguna objecció, a tres en concret, els citaré només per damunt
perquè llavors tendré la possibilitat de desenvolupar-les amb un
poquet més de detall.

Es tracta de..., bé, el principal i paradigma de tot l’informe,
que és una educació en qualitat i en equitat, en qualitat és una
obvietat, volem una educació en qualitat; en equitat és un
concepte molt més complex a desenvolupar i ens duria molt
enfora. Jo tenc una opinió molt particular que l’equitat entesa
de segons quina manera no és una solució per al nostre sistema
educatiu. No tothom ha de ser tractat igual i no tothom té les
mateixes capacitats ni els mateixos desitjos ni els mateixos
interessos, per tant, s’ha de tenir clar que l’equitat interpretada
com a un concepte abstracte és una cosa que tothom pot
reconèixer i aplaudir com a molt bona, però s’hauria de
descendir un poquet per dir que això així.

I llavors el tema del qual parlaré amb un poquet més
d’intensitat també, dels currículums descentralitzats. Jo tenc
una objecció molt seriosa que els centres puguin desenvolupar
sistemes curriculars a cada centre distint dels altres centres.
Crec que és un tema que es contempla com a un dels eixos
d’aquest document i a mi em planteja objeccions
metodològiques per començar i també de fons, de continguts.
Em sembla discutible.

I també faré una pinzellada més endavant, encara que per a
mi no és la qüestió principal del document, del tema de la
llengua, del trilingüisme, del qual modestament vaig ser
impulsar, també ho contaré més endavant si em dóna temps,
perquè no em vull allargar més del que la presidenta tan
amablement m’ha atorgat, aquests vint minuts que haurien de
sobrar per explicar el que vull dir.

El segon apartat al qual es refereix el document es titula
Societat i és clar, fa una anàlisi un poquet del que és la
perspectiva de la societat envers el tema educatiu i desenvolupa
alguns conceptes de dos elements molt rellevants, que són
l’escola inclusiva i el treball en xarxa. Per fer una interpretació
sobre el que és l’escola inclusiva, que no estic molt segur que
sigui especialment ortodoxa; l’escola inclusiva tots sabem la
integració de tots els alumnes, les seves limitacions, dificultats
perquè puguin funcionar tots junts en una mateixa direcció,
etc., tot això no crec que hi hagi ningú que realment s’hi oposi.
Però aquí el concepte que es dóna a escola inclusiva és hi han
de participar tots els elements d’una barriada, tots els elements
de la societat, tots han de formar part -com més endavant es
veurà- del sistema educatiu.

Això és una idea que és extraordinàriament discutible, al
meu parer, perquè romp amb una de les coses essencials, com
també veurem, que és quina ha de ser la relació entre l’alumne,
la família i l’escola.

A més, és clar, amb una certa invasió de competències
s’arriba a assignar quin ha de ser el paper dels ajuntaments,
quin ha de ser el paper de la comunitat autònoma, quin ha de
ser el paper de les persones..., és a dir, s’arriba a definir en
aquest document d’una forma extraordinàriament agosarada
quines han de ser les condicions que reuneixin les persones que

els ajuntaments designin com a membres dels consells escolars.
Em sembla no només una invasió de les competències
municipals, sinó un vertader atreviment, però bé, és un dels
elements en els quals reiteradament aquest document incorre,
a dir el que han de fer determinades institucions que crec que
d’una manera extraordinàriament forçada va establint
obligacions de famílies, d’institucions, etc. Bé, tot això a través
dels consells socioeducatius d’àmbit municipal, han de
planificar, han d’ordenar polítiques educatives, han
d’intervenir.

Tot això que vaig contant no fa falta que ho digui perquè
vostès són parlamentaris, viuen en aquesta casa i això és ca
seva, tot això en detriment naturalment de les competències
legislatives (...) del govern que surt d’aquest parlament, que
surti en un moment determinat d’aquest parlament, s’ha de
saber tot això.

El nucli del problema, i per a mi l’entrebanc principal que
hi veig al document, és la formulació d’un nou paradigma de la
relació entre la família i l’escola, i ho diu expressament, és a
dir, no és una deducció que jo pugui fer ni un judici
d’intencions que em pugui ara inventar, es diu que es passa de
la relació família-centre educatiu a la relació família-comunitat
educativa. Això no és una qüestió menor, no és una qüestió
menor, perquè implica que de qualque manera la relació de
confiança que ha d’existir, i és essencial i existeix entre la
família i el centre educatiu, queda modificada i passa a ser una
relació entre la família i tots els elements que queden integrats
dins el món educatiu seguint les directrius d’aquest acord,
associacions de veïns, plataformes... tots aquells elements que
tenen mobilitat i vida dins el propi barri on s’incardina l’escola
són de qualque manera membres i protagonistes d’aquesta
comunitat educativa. Per tant, incideixen, decideixen i
participen activament en les decisions d’àmbit pedagògic, la
qual cosa crec que és una ultralimitació de les veritables
competències que s’haurien d’atribuir a aquestes associacions,
que poden naturalment participar a diversos nivells i tenir
intervencions distintes dins la vida del propi... dins la dinàmica
del centre. No neg aquesta possibilitat, però dic que regular
aquesta possibilitat i convertir la comunitat educativa en un
element no només pedagògic, sinó sociopedagògic, amb
intervenció de tots els elements de la barriada que tenguin certa
capacitat d’actuació i de mobilització desvirtua, al meu parer,
el contracte implícit que tenen els pares, tutors, responsables
d’un menor quan l’adrecen a determinada escola. Crec que és
important tenir-ho en compte perquè per a mi és un dels nuclis
d’aquesta qüestió que ens ocupa avui.

El tercer apartat ha estat explicar les polítiques públiques i
d’administració i aquí voldria... han fet un poc de via també i
no enredar-me més del que toca, alguns dels elements destacats
d’aquest document, parlaré de tres punts només per intentar ser
concret i no saltar-me... La qüestió dels nouvinguts i la qüestió
de les ràtios i la qüestió del model lingüístic que ha d’anar
emmarcada dins aquest apartat.

Bé, la qüestió dels nouvinguts, als que atorga un dret
preferent d’escolarització, això ja és una qüestió discutible per
a molta gent, no sé si dins aquest parlament, però a nivell de
peu de carrer, a nivell d’opinió pública sí que és un tema
discutit i és un tema opinat. Aquí es pretén fer una cosa un poc
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contradictòria, es pretén atomitzar encara més, parl bàsicament
de Palma i d’Eivissa i per ventura un poc de Manacor i d’Inca,
no sé si tant, però sobretot de Palma i Eivissa, sobretot de
Palma, essencialment de Palma, es pretén tornar a un model on
hi hagi moltes zones escolars. Bé, jo record que a l’any 2004
vàrem prendre una decisió que va tenir una gran acollida, i ara
explic una cosa de pura experiència, realment quan vàrem
arribar al Govern l’any 2003 hi havia una extraordinària
zonificació a Palma, en concret hi havia deu o dotze zones, i hi
havia moltes queixes per aquest tema perquè encara que és
veritat que el primer criteri que tenen les famílies per adreçar
el nin a una escola és la proximitat física, això és indiscutible,
almenys estadísticament és així, ja li dic que un 90% dels pares
o tutors duen, escolaritzen els infants al centre més pròxim, o
ho intenten, de vegades no ho aconsegueixen, però ho intenten.
Per tant, cal partir d’aquesta idea, però llavors hi ha un 10% de
gent que vol, pels motius que siguin, pretén que l’escolarització
sigui a un altre centre, pels motius que siguin, és igual, no
entrarem en ells perquè hi ha de moltes castes i poden ser molt
variats.

Bé, nosaltres vàrem eliminar aquella àmplia zonificació i la
reduírem a tres zones, crec recordar, i això va donar una gran
llibertat d’elecció a la gent, no va produir cap trauma de cap
casta perquè, insistesc, el 90% anaven allà on volien anar, per
tant, no hi havia... el tema de proximitat domina sempre
aquestes qüestions, i deixàvem que la gent pogués triar i tal. A
mi em diuen, i insistesc que no estic molt posat en el dia a dia
del departament, però em diuen que es torna a fer feina i avui
en dia hi havia ordres de conselleria, ja es treballa, en la
rezonificació de les ciutats grans i tornar a comprimir el dret a
triar d’una manera un poquet absurda. Pot ser hauríem de
pensar en una lliberalització total de les zones, si partim de la
idea que el 90 o més del 90% de pares o tutors duen els nins al
centre més pròxim que aquest altre 10% que per diversos
motius pot tenir la voluntat de triar, que tengui dret a triar. Però
això, bé, és un debat complex que ja ens duria al tema de
puntuacions i no és motiu d’aquesta reunió, per suposat, perquè
hem parlat de coses molt estructurals. 

El tema de les ràtios, hi ha un cert acord sobre quines han
de ser les ràtios, aquí fa una exigència un poquet més favorable
a la disminució de la que actualment està en vigor, però tampoc
no diríem que hi ha una gran diferència entre el que aquí es
proposa i el que avui està en vigor en matèria de ràtios, es
retalla un poc més, però bé, podria ser positiu si hi hagués
recursos i possibilitats. El que no veig tan positiu és que... és
clar, la flexibilització de les ràtios dependrà de les propostes
metodològiques dels centres, això torna ser un territori delicat
perquè fem una transferència del poder de l’administració als
centres en concret. El fons d’aquest document va per aquí, és
a dir, la idea del fons d’aquest document és aquesta, és a dir, és
transferir poder, transferir capacitat de decisió als centres, al
meu parer un mal interpretat principi de subsidiarietat, però el
que pretén en el fons és això. I aquí ens tornam a trobar un altre
exemple del mateix.

Llavors, del model lingüístic també vull fer-ne un comentari
breu perquè no em sembla la part més rellevant del document
i possiblement és un tema que, bé, com que ja... d’un gran
debat social i té molta conflictivitat de vegades, doncs, no és el
motiu d’aquesta reunió, però, com que se’n parla al text, encara

que se’n parli poc i se’n parli d’una manera molt súper
estructural, no s’entra en massa detalls, sí que vull aprofitar
l’ocasió, com a ciutadà i res més que com a ciutadà, que jo vull
viure a un lloc on s’acompleixin les normes, és la pretensió
final, la gent vol viure a un lloc on les lleis s’acompleixin i on
les sentències dels tribunals s’acompleixin i on les línies que
designi el Tribunal Constitucional de com s’han d’interpretar
les coses s’acompleixin. Per a res més que perquè viure en el
món de la legalitat té moltíssimes garanties que vostès coneixen
més bé que jo i que, per tant, és la regla principal, al meu parer,
del joc fonamental, és a dir, que les normes s’acompleixin, les
que siguin, les que la majoria de ciutadans acordi a través dels
seus diputats als parlaments, no deman res extraordinari.

El gran tema és la presència de la nostra llengua, jo som un
defensor de la nostra llengua, ho he estat sempre i crec que ho
he demostrat amb fets concrets i crec que, evidentment,
l’escolarització dels nostres alumnes passa perquè coneguin
perfectament la nostra llengua i que la dominin perfectament,
com passa perquè coneguin la llengua castellana i passa perquè
coneguin una llengua estrangera, si pot ser a un nivell més que
superficial. Quan nosaltres vàrem elaborar el Decret de
trilingüisme, que va tenir una gran acollida i que s’anava
instal·lant a determinats centres, que prèviament ho havia
d’acordar el centre i ho havia de demanar, és a dir, no era tant
una imposició de la conselleria com una sol·licitud del centre
que presentava un projecte de trilingüisme i la conselleria
l’aprovava d’una forma amb comptagotes, si es pot dir, perquè
era un sistema que tenia les seves complexitats de reforços de
professors, en fi, era una cosa tècnicament complexa i s’anava
fent amb comptagotes.

I realment jo tenc la sensació que, bé, naturalment, si dónes
una hora d’anglès has de llevar una hora d’una altra cosa, això
és una evidència, per tant s’ha de repartir la càrrega del pes dels
idiomes dins el centre, això és evident, però a mi em va
parèixer que era perfectament viable, perfectament possible i
que s’estava desenvolupant, i que era... això sí que és una cosa
extraordinàriament equitativa, això sí que és una cosa
extraordinàriament equitativa. Realment avui parlar anglès no
és un caprici o una qüestió que a un se li pugui ocórrer com una
ocurrència de dir “no, ara aprendré anglès”; no, avui comença
a ser, és ja, una necessitat dins el mercat laboral. Per tant
impedir o limitar que els alumnes de les Illes Balears puguin
accedir al coneixement d’aquesta llengua em pareix una
inequitat respecte d’aquells que tenen recursos per estudiar
aquestes llengües per un altre camí o per una altra via. Per tant
crec que no s’hauria de deixar de costat aquesta qüestió.

Bé, el quart apartat es refereix als centres... que parteix d’un
axioma que no crec que sigui científic, crec que és una mera
opinió, i la vull posar damunt la taula perquè vostès la valorin,
clar. Diu el punt 4.1.2: “L’autonomia dels centres, que abasta
els àmbits pedagògics, organitzatius i de gestió de personal del
centre, recursos materials i econòmics, és un dels factors més
rellevants per a la millora de l’aprenentatge de l’alumnat”. No
estic segur que sigui així, no estic segur del fet que l’autonomia
del centre sigui, bé, un element essencial perquè millori la
formació dels alumnes, tenc moltíssims dubtes al respecte, que
això sigui així. 
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Clar, i aquí ja passam a l’autonomia pedagògica, que ni més
ni menys pretén que cada centre escolar, a partir de les
oportunitats, de les característiques del seu entorn i del
currículum bàsic fixat per l’administració educativa pugui
modificar, en definitiva, el currículum bàsic per a aquell centre
concret. Això ho he anunciat al principi com una de les coses
que em cridaven molt l’atenció i m’hi vull referir ara més
explícitament. Jo crec, opín, que llevat d’excepcions molt
puntuals que es puguin produir i defensar molt bé els centres no
han de modificar els currículums educatius, crec que no és la
seva competència; com tampoc no crec que sigui la seva
competència, com pretén el punt 4.2.3, l’autonomia de la gestió
del personal; l’autonomia de la gestió del personal, bé, idò en
determinat moment podran justificar i explicar la necessitat de
determinats professors per a educació especial, o podran
justificar la necessitat d’un increment de nouvinguts inesperat
que justifica davant l’administració més recursos; tot això és
obvi que és així, però, sincerament, dubt que així per les bones
i com a norma general puguin manejar d’una forma autonòmica
la gestió del personal, i de fet crec que algun dels sindicats
rellevants ha emès un vot particular en aquest informe en
aquesta direcció, crític amb aquesta possibilitat. Dels vots dels
sindicats naturalment no en parlaré perquè crec que no em
correspon ni s’espera que en parli, però sí que faig aquesta
referència perquè, en fi, crec que és rellevant.

Tot això, naturalment, tot això... 

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Fiol, hem passat el temps. Pot acabar, pot anar acabant,
i si de cas a la segona intervenció podria completar la seva
exposició.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Fiol i Amengual):

No, acabaré en un minut. Acab respecte d’aquest apartat.
Del tema de professorat ens trobam alguna cosa semblant, una
enorme influència dels centres respecte de les avaluacions,
respecte de l’accés a la funció directiva, fins a l’extrem que es
diu en aquest document que els directius, els equips directius,
els directors dels centres els nomenarà l’administració i el
centre..., essent el centre un vot majoritari respecte del
nomenament del director, és a dir, els directors dels centres ni
tan sols no els nomena la conselleria. Crec que això són coses
que, almenys si jo fos parlamentari en aquests moments, em
farien reflexionar. Per tant crec que el sistema de provisió de
places i d’avaluació del professorat està incorrectament definit
des de la perspectiva que l’avaluació ha de ser conjunta i no
individualitzada..., bé, crec que són aspectes molt rellevants
que val la pena fixar-s’hi.

Però per acabar, i agraint la paciència de tots vostès i
especialment de la presidenta, que m’ha deixat ultrapassar
l’horari, només en un minut sí que vull...,  no sé si la dinàmica
del debat permet que llavors hi hagi més intervencions, però sí
deixin-me dir, a mode de conclusió, que som partidari de
l’existència d’un pacte educatiu, és necessari que existeixi un
pacte educatiu, tant de bo que desemboqui en una llei educativa
en aquest parlament. Segon, al meu parer i des de la meva
perspectiva el document presentat pel Consell Escolar és

inviable per tots els motius que he explicat, i essencialment per
l’errada d’una excessiva autonomia dels centres; els centres han
de tenir autonomia, òbviament, i projecte docent i moltes altres
coses, però crec que hi ha una excessiva autonomia en els
centres, i crec que al final, i acab, Sra. Presidenta, es fa una
transposició de poder que és..., no està escrit, això, però per
sota del discurs existeix, es fa una transferència de poder i de
capacitat de decisió del poder legislatiu, que són vostès, el
Parlament de les Illes Balears, que és el que té la legitimitat i la
sobirania popular aquí representada, als centres, que no tenen
cap legitimitat, són uns instruments del sistema educatiu per fer
que l’educació millori, perquè els alumnes aprenguin més, però
en realitat democràticament no té la potència, la força i la
legitimitat que té el Parlament i el govern sorgit d’aquest
parlament. Per tant aquí s’està condicionant d’una forma
radical la capacitat de gestió de qualsevol govern que surt
d’aquest parlament en aquesta matèria. 

I amb això, que esper que sigui a bastament polèmic, acab
i agraesc l’amabilitat que han tengut d’escoltar-me.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. Ara té la paraula el Sr. Bernat
Sureda, per un temps inicial de vint minuts, però, tot i que el
temps està marcat i el Sr. Fiol ha tengut cinc minuts més,
aquesta presidència donarà el mateix temps a tots dos
compareixents.

EL SR. CATEDRÀTIC DE TEORIA I HISTÒRIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernat Sureda i Garcia):

Senyores i senyors, en primer lloc vull manifestar el meu
agraïment als membres d’aquesta comissió per haver considerat
que les meves opinions podien aportar alguna cosa de reflexió
i debat sobre el pacte educatiu. És un honor poder ser aquí avui
i els agraesc molt aquesta convidada.

En primer lloc, i en aquest sentit coincidesc amb el Sr. Fiol,
un pacte és fonamental, un pacte educatiu és molt important.
He de fer una observació -el Sr. Fiol ho ha dit- (...) amb la
meva formació pedagògica, la veritat és que l’educació ha de
ser un equilibri, sempre, entre la part tècnica, que té una funció
important, i una part política, indubtablement. Precisament si
parlam de pacte estam dient que consideram que l’educació ha
de ser una cosa comunitària, ha de ser una cosa de tots, i per
tant han de ser representants els que han d’intervenir i han de
fixar els objectius bàsics i les finalitats bàsiques. És vera que
després em referiré a la importància de les qüestions tècniques.
Jo crec també que moltes vegades hi ha un excés d’intervenció
política en termes educatius que es resoldrien molt més
fàcilment i molt més... sense tant de conflicte si es donàs veu
als tècnics, a les persones que hi entenen, perquè és vera que hi
ha molts de detalls, moltes qüestions que després es poden
convertir en conflictives sense que sigui necessari, perquè
indubtablement jo una de les coses que moltes vegades observ
és que amb tècnics d’ideologia molt diversa ens posam
ràpidament d’acord; en canvi quan surt el debat polític allò es
confon immediatament, es creen conflictes innecessaris en
temes que..., un poc com en altres camps; dins el camp de la
sanitat els partits polítics fixen les grans directrius, però després
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són els metges i els tècnics els que apliquen la solució dels
problemes concrets. Moltes de les coses que ens surten
habitualment dins el món educatiu, si es consulten els tècnics,
es poden trobar equilibris, fins i tot es poden plasmar
plantejaments diferents des del punt de vista polític, perquè es
troben solucions tècniques concretes que se sap que són
eficaces.

Parlar l’un pacte, parlar d’un pacte per l’educació, ja és
d’entrada entendre, com he dit, que l’educació és una cosa de
tots, és a dir, que la funció bàsica de l’escola, ja no diguem de
l’educació en general, és la de cohesionar una societat, és a dir,
transmetre uns mínims de coses que hem de saber fer, valors
que hem de tenir, referents i símbols que ens ajuden a conviure
dins una societat.

L’element més clar d’aquesta necessitat de compartir és el
llenguatge, si no parlam les mateixes llengües no ens
entendrem, però això és simplement un símbol que rere això hi
ha moltes altres coses. Tenim uns valors que hem de compartir,
uns valors democràtics, hem de compartir tota una sèrie de
qüestions que ens fan voler ser membres d’aquella societat. Per
tant, l’educació té una funció en aquest sentit de cohesionar la
societat, de donar els recursos necessaris perquè aquesta
societat pugui funcionar de forma equilibrada, de forma més
justa amb respecte pels valors dels altres, en aplicació d’uns
principis democràtics.

Per tant, des d’aquest punt de vista hem de remarcar que
qualsevol pacte és fonamentalment la consciència que
l’educació és un instrument de cohesió social bàsicament i no
és, i aquí sí que faré una interpretació política, no és només un
instrument de promoció individual de continuïtat de l’estructura
familiar. A l’escola hi ha d’haver una responsabilitat col·lectiva
i l’escola ha de ser un instrument de cohesió de la societat; ha
de ser un instrument, en aquest sentit no estic d’acord... -crec
que estaríem d’acord perquè després ja en parlaríem-, però
l’equitat és fonamental, l’equitat entesa com que l’escola ha de
proporcionar allò que cadascun necessita, no el mateix a
tothom, sinó allò que cadascun necessita, ha d’equilibrar, ha de
compensar. L’equitat, el concepte d’equitat és aquest.

Per tant, fer un pacte ja d’entrada és considerar això, és
considerar que la societat en el seu conjunt, a través dels seus
representants, però també amb la participació de tothom
estableix un conjunt de principis bàsics que són els que l’escola
ha de transmetre. 

Des de principis del segle XIX, des dels grans avanços en
psicologia i en la consciència de l’educació, tota l’educació
moderna és intentar un equilibri entre les necessitats individuals
i les necessitats col·lectives. L’educació és progrés individual,
és aportar els elements necessaris pel desenvolupament de la
persona, però també garantir aquest conjunt d’elements comuns
de valors, de coneixements que són necessaris perquè la
societat funcioni.

He de dir que, per una banda, segons m’ho miri, veig molt
difícil arribar a un pacte per l’educació i segons m’ho miri ho
veig relativament fàcil. Ho veig difícil sempre i quan es
prioritzin els partidismes, que moltes vegades s’han plantejat
com a elements fonamentals dins el món educatiu quan moltes

vegades no ho són, no són tan fonamentals. Jo sempre explic
als meus alumnes que no hi hagut cap gran canvi, és a dir, el
debat polític sobre l’educació ha estat moltes vegades perquè
s’ha fet partidisme sobre temes que no són fonamentals en
l’estructura educativa, ni són... realment rellevants per resoldre
els problemes. 

Si posam els punts damunt aquests aspectes no hi haurà
manera d’arribar a un pacte, però si anam a altres elements,
elements més fonamentals no serà complicat.

Per què dic que no serà complicat? Perquè fonamentalment
el pacte està fet. És a dir, des de principis del segle XIX, des de
les Corts de Cadis fins a la Constitució Espanyola, fins a
l’Estatut d’Autonomia ja hi ha pacte; ja hi ha pacte en moltes
coses. És vera que hi ha molts de punts i sobretot hi ha dos
plantejaments molt polaritzats que són els que després marquen
les dinàmiques de desacord, però veig possible perfectament
arribar a pactes en qüestions fonamentals, que, a més, seria
transmetre a la societat, no només seria garantir que no es
produeixin aquests canvis bruscos que es poden produir amb
els canvis de partits polítics o amb el canvi de govern, més ben
dit, sinó que a més enviam un missatge a la societat o enviarien
vostès un missatge a la societat de dir: aquest tema és un tema
fonamental, és un tema en el qual no ens tiram els trastos pel
cap, sinó que el consideram fonamental, important, bàsic pel
que seria l’organització del país.

Com els deia, crec que aquí ja hi ha..., hi ha elements
d’acord que no hauríem de tornar discutir que sí que podem
matisar, però no els hauríem de tornar discutir. 

La responsabilitat pública en matèria educativa és un tema
assumit, assumit des de l’inici del sistema educatiu lliberal, és
a dir, precisament són els poders públics els que s’han
d’encarregar de l’educació i són els poders públics els que han
d’establir les normes i els que han de garantir que tothom
tengui accés a l’educació.

Aquest és un tema que després es desenvolupa a la
Constitució. És a dir, malauradament només hem tingut aquest
principi de subsidiarietat de l’Estat quan hi ha hagut dictadura,
és a dir, amb Franco, sí que Franco sí que deia que això era un
tema que no anava amb ell i que ja s’arreglarien els altres,
l’Església o qui fos, però dins una societat democràtica
indubtablement l’educació ha de ser responsabilitat pública, ha
de ser un compromís públic.

Dit això, crec que... estic d’acord en un element del que
s’ha dit, bé, estic d’acord amb molts, però en un específicament
i és que el pacte, el document possiblement entra en una sèrie
de qüestions en què no seria necessari entrar-hi com a acord del
Parlament, eh?, perquè com dic després hi ha moltes qüestions
que tècnicament es poden resoldre, que tal vegada ara
convertirem en un problema extraordinari una qüestió que
després es pot ajustar, que s’hi poden trobar solucions, que és
diversa, que segons les circumstàncies, etc., es podrien fer.

Crec que hi ha tres aspectes fonamentals entorn als quals
s’hauria de donar un pacte, que a més són els aspectes que en
realitat ja estan contemplats a la Constitució, és a dir, tampoc
no ens fem tan enfora del que hi pugui haver.
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En primer lloc, la funció de l’educació, la funció, quina és
la funció de l’educació, i el paper dels poders públics. 

En segon lloc, la participació de la comunitat educativa i de
la societat en educació que són..., aquests dos temes són dos
temes comuns en totes les societats democràtiques, és a dir,
qualsevol pacte per l’educació passa per definir quina és la
funció de l’educació, quin és el paper dels poders públics i com
ha de participar la comunitat educativa i la societat en general
en el tema educatiu.

I en el nostre cas concret tenim una altra qüestió que és molt
important, que és com encaixam dins el sistema educatiu la
pluralitat, diguem-li nacional, lingüística, cultural, és a dir, la
diversitat en aquests aspectes, com l’encaixam.

En altres temes, formació del professorat, organització dels
centres, d’altres, encara que són molt importants i condicionats
per aspectes polítics exigeixen un debat més tècnic basat en
evidències científiques, en construcció de bones pràctiques i en
avaluació de resultats.

Fent un parèntesi vull dir que el fet, la polèmica que va
existir en la legislatura passada en el tema del trilingüisme es
varen mesclar qüestions estrictament polítiques amb qüestions
estrictament tècniques, és a dir, no, no, no..., vull dir, s’ha
d’escoltar molt més els tècnics per veure moltes vegades com
resoldre les qüestions, és a dir, els polítics poden plantejar de
dir: miri, la nostra finalitat és aquesta; a veure, com ho faríeu
de la millor forma possible?, i estic segur que els tècnics
després ho trobaran senzillament perquè fan a la literatura
científica i diuen: mira, en altres llocs ho han resolt així, hi ha
unes evidències clares que això funciona, això no funciona,
això encara ho hem d’estudiar més, etc.

És a dir, que pel que fa a la funció dels poders públics, crec
que el pacte és clar. No pot funcionar una societat democràtica
sense uns poders públics responsables de compensar mitjançant
l’educació les diferències socials i culturals fins allà on es
pugui, fins allà on pugui, l’educació ha de tenir una funció
compensadora bàsicament, una funció de reequilibrar
mitjançant... el fet de posar tots els recursos necessaris que es
pugui.

Un dels problemes que es plantegen aquí és el del
finançament, crec que vostès són tan conscients com tothom
que el sistema educatiu de les Illes té un finançament molt
deficient. El té perquè no arribam a les mitjanes de finançament
d’altres comunitats autònomes i d’altres llocs del nostre entorn
cultural, però és que, a més a més, el nostre sistema escolar ha
patit tradicionalment aquesta manca de finançament i per tant,
arrossegam, diríem, tenim uns dèficits més importants que a
altres llocs. Però és que, a més a més, hem de ser conscients
també de l’impacte que té damunt el nostre sistema escolar un
creixement de la població, uns nouvinguts, tota una sèrie de
problemàtiques que fan necessari un finançament molt més
important.

Jo crec que aquest punt, per exemple, és un punt bàsic d’un
pacte, és a dir, ens comprometem a arribar a un finançament
que sigui suficient per tenir un bon sistema escolar. És cert que
el finançament no ho és tot i que no per més doblers

millorarem, però sí que en el nostre cas hi ha un dèficit que
s’hauria de cobrir, és a dir, moltes comunitats autònomes amb
menys pressupost que nosaltres no tenen aquest creixement de
població, no tenen tant d’impacte dels nouvinguts, per tant,
poden dedicar molt més a programes de tipus compensador, de
millorar la qualitat del sistema, etc., que no nosaltres.

Un altre aspecte que jo crec que s’ha de plantejar és que la
Constitució ens dóna una fórmula, vostès saben que la redacció
de la Constitució és ambigua, forçadament ambigua perquè sinó
no s’arribava a acords, però hi ha un element que queda clar i
és el reconeixement de la llibertat de creació de centres, és a
dir, partim que existeix una llibertat de creació de centres que,
bé, que pot tenir aspectes negatius, però té aspectes positius que
és fer evident, diríem, les diferències ideològiques que hi pugui
haver dins una societat. Però, a canvi de què? Hi ha uns
elements de compensació d’aquesta llibertat i fins i tot es
reconeix la possibilitat que aquests centres rebin un
finançament públic, però, a canvi de què? A canvi que
s’integrin dins una xarxa pública, és a dir, que compleixin
determinats requisits quant a permetre l’accés a tothom,
col·laborar, contribuir com tots els altres centres a compensar
les desigualtats. Jo crec que aquí el que s’ha de fer és deixar de
fer-nos trampes els uns amb els altres, és a dir, els centres
privats, de titularitat privada, concertats, han de complir amb la
normativa i els poders públics han de finançar adequadament
aquests centres. Però el que no es pot produir és que els poders
públics no paguin el que toca i els centres, doncs, facin el que
vulguin. Això crec que és un tema bàsic que s’ha de pactar i
s’ha de... però que ja tenim uns elements importants de pacte. 

Un altre aspecte, la participació de la comunitat educativa.
La participació de la comunitat educativa en educació és un
tema jo diria nuclear de l’organització dels sistemes educatius.
Pensin vostès que ja des de les Corts de Cadis, des de la
primera constitució, des dels primers documents lliberals ja es
parla que l’Estat, els poders públics, el legislatiu ha de tenir un
control per part de la societat, d’alguna forma vendria en el cas
de les Corts de Cadis representat per aquella direcció general
d’Estudis, formada per savis, que d’alguna forma
contraposaven i a la Constitució Espanyola almenys hi ha dos
articles, dos nivells de participació de la societat, una és a
nivell de centres, amb el Consell Escolar, i l’altre és a nivell de
comunitats autònomes i d’Estat a través del Consell Escolar de
l’Estat i dels distints territoris.

Aquest aspecte és molt important, és a dir, és la idea bàsica
que l’educació és de tots. És vera que els representants polítics
tenen un paper fonamental, però d’alguna forma s’ha d’arbitrar,
i el fet que siguem aquí ara en aquest moment debatent això i
plantejant un pacte per l’educació i que hi hagi hagut, abans no
ho he dit, però crec que s’ha de felicitar a aquest col·lectiu,
aquests col·lectius de persones que es varen reunir, jo vaig
seguir en algunes ocasions, varen dedicar hores i caps de
setmana a anar a negociar i pactant aquest document. Crec que
és necessari reconèixer aquesta participació de la societat,
com?, bé, idò a través de tots els canals que es puguin, però
tenir consciència que això és important, vull dir, és important
per al funcionament de l’estructura.

Crec que hem estat una mica regressius quant al paper que
juga la societat, vàrem començar tenint uns consells escolars
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amb moltes competències i a poc a poc els hem anat buidant
d’aquestes competències. Els consells escolars territorials i de
l’Estat, ja està que és un òrgan consultiu, però se’ls podria
donar més competències, d’alguna forma trobar elements que
facin evident, doncs, l’opinió dels distints col·lectius dins
l’educació.

L’altre tema de què els parlava és el tema del
reconeixement de les diferències culturals i de llengua. Jo estic
convençut, i en això procur aïllar fins i tot els meus
plantejaments polítics i deixar-ho en una qüestió tècnica, que
la veritat és que amb aquest tema havíem aconseguit un alt
consens, teníem una norma establerta a l’Estatut d’Autonomia,
teníem una normativa posterior, hi ha un equilibri i hi ha fixat
un objectiu bàsic que és que al final de l’escolarització dominin
les dues llengües, després ja veurem què podem fer amb una
tercera, però que dominin les dues llengües, i aquesta base ha
de ser el que han de fer els polítics, dir: escoltin, senyors
tècnics, com podem garantir que quan acabi l’escolarització
dominin les dues llengües? I a partir d’aquí fixar aquelles
estratègies que són necessàries tècnicament, que estan
demostrades científicament que funcionen, indubtablement.

Moltes vegades es parla de la immersió escolar, la immersió
escolar en català, però, hi ha la immersió social en castellà no
l’hem de contemplar? És a dir, hem de ser conscients que el
castellà té uns recursos i un potencial cultural tan impressionant
que si l’escola, les institucions educatives en general no
reforcen la importància de la nostra llengua ens estam
enganyant, és a dir, no aconseguirem que tothom acabi
l’escolarització dominant les dues llengües, l’única forma de
fer-ho és establint allò que els tècnics diuen: que la llengua
catalana, la nostra llengua, sigui la més considerada dins
l’entorn escolar perquè sinó és que no aconseguirem els
objectius, no és que puguem obviar una sobre una altra, és a
dir, per a mi és una obvietat... I a més, crec que,
afortunadament en aquest tema, crec que fins i tot els
responsables polítics del PP havien aconseguit establir... el Sr.
Rotger, vostè, en fi, tota una sèrie, s’havia aconseguit establir
un equilibri, una norma més o menys consensuada, uns volien
que hi hagués més català tal vegada i uns altres... bé, són una
mica més... però ens movem dins un quadre prou pactat, prou
acceptat per la majoria, és a dir, no hi ha perquè convertir això
en un problema, crec que és un problema tècnic, un problema
que se li ha de dir als tècnics com ho han de fer, com ho han
d’aconseguir. Aquesta és la nostra finalitat. 

Altres qüestions a part d’aquests nuclis del pacte, que jo
entenc que és pactar el tema de l’escola pública i l’escola
concertada i establir clarament quines són les exigències de
cada un i de l’altre i aquest tema de donar més protagonisme a
la comunitat, a la societat en matèria educativa, hi ha una altra
qüestió que es planteja que jo crec que és molt important, el
que passa és que no és senzill, jo també comprenc les
observacions del Sr. Fiol, és a dir, no és senzill veure com
podem crear aquesta idea d’una comunitat educativa. Jo crec
que possiblement és un dels grans reptes del futur. L’escola no
pot ser una bombolla aïllada del seu entorn, ha d’estar d’alguna
forma connectada, han de fer servir això, però això ja ho diem
des de la Revolució Francesa, hem de fer servir els recursos
culturals de la comunitat per formar els futurs ciutadans. És a
dir, aquesta idea, la idea de les ciutats educadores, que és vera

que podríem fer molt més perquè les nostres ciutats fossin...
educassin. Per exemple, ara quan venia veia aquesta campanya
de l’ajuntament de fer veure que les coses costen, que no s’han
d’espenyar, els arbres perfectament poden servir per explicar
als ciutadans quina espècie és i quin tipus d’espècie... és a dir,
hi ha moltíssims elements dins una ciutat i a la vegada tenim
moltíssims recursos de temps lliure, de tot tipus d’activitats que
d’alguna forma els hem d’encaixar. No és senzill, estic d’acord,
però els hem d’encaixar. És a dir, podem, en aquest sentit,
donar molta més participació.

Un altre tema important, el tema de l’abandonament
escolar, és un tema crec del qual no podem estar gens
orgullosos. He de dir que aquí sempre hi ha molta confusió, i
especialment a la premsa: hi ha el fracàs escolar, 
l’abandonament, la inassistència a l’escola, i l’abandonament
escolar com a indicador establert per la comunitat europea i
pràcticament acceptat per tothom, que són aquells alumnes o,
millor dit, aquelles persones entre 18 i 24 anys que no tenen el
nivell..., és a dir, només tenen -perdó- el nivell de secundària
obligatòria, és a dir, no han continuat els seus estudis. És una
dada que es treu de l’enquesta de població activa, no és una
dada que tenguem d’estadístiques escolars. Indubtablement
aquest problema no el podem carregar a l’escola, aquest
problema és un problema de la societat. Per què els nostres
joves no continuen estudiant?, ja no només que no continuïn
estudiant batxiller o formació professional, és que ni tan sols no
fan cursos de formació, perquè si fan cursos de formació ja els
inclouen dins aquesta dada.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sureda, té un minut per anar tancant la seva intervenció.

EL SR. CATEDRÀTIC DE TEORIA I HISTÒRIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernat Sureda i Garcia):

No, simplement aquest és un exemple, per exemple, que hi
ha d’haver un compromís social, és a dir, no podem muntar
l’educació al marge, per exemple, de les activitats
econòmiques; si els empresaris no exigeixen més, si nosaltres
no som més exigents en determinades coses, estam motivant
que els alumnes ho deixin, sobretot si a més donen feina, això
és evident, que crec que hi ha cosa d’això.

El tema de l’autonomia del centres. Ens podríem estendre
molt, però no tenc temps. Jo crec que donar autonomia al
centre és important, perquè precisament plantejam com un
aspecte positiu que els pares puguin triar distintes opcions; per
tant no hi ha el perquè l’escola pública hagi de ser una opció
monolítica, és bo que els centres s’estimulin. Ara, també és cert
que hem de ser molt prudents: primer, quin grau d’autonomia
es dóna als centres i, segon, hi ha d’haver un equilibri per part
dels poder públics perquè aquesta... aquests processos
d’innovació que poden estimular no es converteixin també en
un element d’exclusió. Com diu..., a mi m’agrada molt com ho
diu la doctora Aina Tarabini, que diu que processos de
diferenciació no s’han de poder confondre amb la desigualtat.
Ja els dic que això és un tema del qual hauríem de parlar molt
però... Moltes gràcies a tots vostès per escoltar-me.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sureda. I ara toca cedir la paraula als
portaveus dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la diputada Núria Riera per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bon dia a tothom, diputats i
diputades, i molt bon dia als nostres convidats d’avui, Sr. Fiol
i Sr. Sureda; estam encantats des del Grup Parlamentari
Popular de poder comptar amb la seva presència, amb la seva
implicació i sobretot amb les aportacions que ens han fet en
aquesta comissió, i els he de dir que la voluntat del Grup
Parlamentari Popular evidentment és intentar assolir acords; per
ventura potser no aconseguirem un acord o un pacte global
d’un cent per cent, però sí estam segurs que podem assolir
acords de mínims entre tots els grups parlamentaris perquè
aquests acords de mínims permetran afavorir l’interès general
del que suposa un pacte en matèria d’educació. I dic això
sobretot perquè nosaltres feim feina sobre un document que ens
hem trobat ja fet, que se’ns ha presentat ja fet; per tant dins
aquest document volem fer aportacions com a Grup Popular per
poder sentir com a nostres aquelles aportacions que inclogui el
document o els acords en base a la visió que ens donen vostès.

Valoram molt positivament la seva visió perquè a més
volem que siguin acords pràctics, no acords teòrics. Per tant
l’experiència, la trajectòria política i la gestió que han tengut
vostès pensam que és molt important a l’hora d’assolir acords
que siguin realment pràctics per a la societat.

Nosaltres com Grup Parlamentari Popular compartim la
visió que deia el Sr. Fiol que equitat no ha de ser igualtat de
tots iguals sinó igualtat d’oportunitats. Els nins no han de ser
nins monocordes, tots iguals, sinó que han de ser nins que
tenguin el màxim d’oportunitats per desenvolupar el màxim de
capacitats, el màxim d’experiències, el màxim de possibilitats
que tengui cadascun d’ells; per tant nosaltres entenem equitat
com a igualtat d’oportunitats per aconseguir el màxim. D’aquí
que valoram positivament, per exemple, que hi hagi protocols
d’altes capacitats, que hi hagi adaptacions curriculars sense
botar-se el currículum bàsic, evidentment, compartim la idea
que deia el Sr. Fiol, que els currículums han de tenir un
contingut comú, només faltaria que no hi hagués aquest
contingut mínim, però sí hi ha de poder haver determinades
adaptacions curriculars o adaptacions a nins que tenen altres
necessitats.

I vull fer incidència en una sèrie de temes que consider
importants. Consideram que la visió que s’ha donat de la tribu
en el document és excessivament estesa, és a dir, no s’ha de
substituir, compartim això, no s’ha de substituir la família per
la tribu, per la comunitat considerada com a tribu; sí és ver que
hi ha d’haver una implicació social en educació, igual que hi ha
una implicació social en serveis socials, en sanitat..., és a dir,
tot són matèries que afecten la comunitat, però són activitats
complementàries que ha de fer tota la societat davant els
responsables de cada àrea, i en l’àrea educativa la
responsabilitat és de la família i de l’escola, de l’administració
educativa. Ho dic perquè hauríem de fer una delimitació clara,

pensam, i en això podríem arribar a un punt confluent, que la
responsabilitat de família i comunitat educativa no ha de ser
substituïda per la responsabilitat..., perdó, família administració
no ha de ser substituïda per comunitat educativa o social, sinó
que ha de ser complementada, però cadascú dins el marc de les
seves competències, i crec que és un element important on
hauríem de saber trobar el punt vàlid per no botar-nos
competències, però tampoc no envair terrenys que no
corresponen a aquest document.

He entès que seria una proposta positiva la possibilitat de
flexibilitzar la zonificació. Ens pareix que potser podríem
parlar també d’aquest tema i seria interessant per fer efectiva la
llibertat de centre, de triar que tenen els pares, que comentaven
tant el Sr. Fiol com el Sr. Sureda, perquè, clar, llibertat de
centre no és tenir la possibilitat de posar tres opcions i que
sempre em donin la tercera, que és el que ens passa moltes
vegades als pares, no ens hem de fer trampes al solitari, no és
una llibertat si sempre donam la tercera opció que posen els
pares en tercera i mai la primera; això és una opció, dentro de
las menos malas, la mejor, però tampoc no seria llibertat. Per
tant una flexibilitat de zonificació seria per ventura un punt a
tenir a compte per afegir.

Quant a qüestions ja afectades pel marc legal o judicial vull
fer referència principal al tema del model lingüístic. Nosaltres
valoram positivament els acords, com s’ha comentat, que
s’havien assolit en matèria d’equilibri de llengües, precisament
perquè així ve establert a les sentències del Tribunal
Constitucional 31/2010, que va anul·lar tota una sèrie d’articles
de l’Estatut d’Autonomia que donaven una situació preferent a
la llengua catalana, o la 165/2013, en matèria de Balears, que
feia referència a l’equilibri que hi ha d’haver entre el castellà i
el català, i sense qüestionar la unitat de la llengua catalana a
Balears sí que consider que hi ha d’haver aquest equilibri, i
aquest equilibri podria ser respectant el 50% en llengua
catalana, i m’agradaria saber l’opinió dels dos ponents sobre si
l’altre 50% es podria respectar en llengua castellana i
incorporar l’ensenyament de l’anglès. Vull dir que voldria
saber la seva opinió per trobar per ventura un punt de
confluència.

I després, Sra. Presidenta, si em dóna mig minutat, només,
perquè les aportacions han estat molt denses i molt completes...

LA SRA. PRESIDENTA:

Té mig minut més.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Per favor, gràcies. El tema de la selecció de personal i perfil
de places consider que no ens hauríem d’apartar de les regles
establertes a l’EBEP, publicidad, igualdad, mérito y
capacidad; per tant això de perfilar les places des dels centres
no ho compartim, pensam que les places, ben igual que es fa a
la sanitat o a serveis generals, el món educatiu, els docents, les
places han de venir perfilades per la igualtat d’oportunitats
entesa com a concursos de mèrits, d’igualtat de drets entre
iguals i no de perfil de places de forma subjectiva.
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I també el tema dels recursos, i ja amb això acabaria. S’ha
parlat de finançament per part del Sr. Sureda, però jo voldria
saber si vostè no considera que, tenint una comunitat amb
1.350 milions d’euros més que tenim a dia d’avui en relació
amb l’any 2015, des d’un punt de vista objectiu aquest
document no hauria d’incloure unes propostes concretes de
finançament autonòmic, és a dir, que l’educació tengués pes
real. Avui en dia hi ha un 2% del PIB destinat a l’educació des
de Balears quan la UNESCO ens diu que ha de ser un 10%. Per
tant crec que això seria...

I després, finalment, si considera que han d’estar
equilibrades la xarxa pública i la concertada, tenint en compte
que tenim un 35% de xarxa concertada. Per tant també s’hauria
d’acreditar igualtat de recursos, igualtat d’oportunitats a totes
les escoles que formen part d’aquesta xarxa pública a les
nostres illes.

Gràcies i perdoni per l’extensió, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Podem Illes Balears té la paraula la diputada Laura Camargo,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Voldria començar agraint la
presència del Sr. Fiol i del Sr. Sureda, i també les seves
explicacions, aportacions i anàlisi. Del Sr. Fiol especialment
m’he qued amb la sistematicitat amb la qual ha recorregut el
document d’Illes per un pacte, perquè ens ajuda molt a entendre
el seu punt de vista i a explorar les mancances que des del seu
parer hi ha en aquest document.

Dit això, recordava, sentint les dues intervencions, les
paraules del Sr. Jaume Guiscafré ahir quan deia que en aquest
document s’havia tractat d’arribar a consens des d’ideologies
potser irreconciliables, ideologies des del punt de vista del que
hauria de ser l’àmbit educatiu, i per això m’agradaria començar
amb una pregunta cap al Sr. Fiol respecte del paper que
considera que els tècnics, que és una qüestió a la qual s’ha
referit el Sr. Sureda al principi de la seva intervenció, els
tècnics, els experts, les persones expertes en general han de
tenir en la confecció d’un possible pacte educatiu, d’una nova
possible llei educativa, perquè vull destacar aquestes paraules
del Sr. Sureda al principi de la seva intervenció quan deia que
a vegades els polítics tenim més complicacions i dificultats per
posar-nos d’acord, no així les persones expertes i tècniques que
tracten de fer-ho des d’un punt de vista no partidista, no
electoralista, i no cercant rèdits de caire electoral. Llavors quin
és el paper que vostè considera que han de tenir els experts i si
considera que en els darrers temps -no em referiré ni a aquesta
ni a la passada legislatura en general- en els darrers temps s’ha
donat la importància que mereixen els tècnics i els experts a
l’hora d’afrontar com hauria de ser, com s’hauria de dissenyar
un model educatiu que pogués ser perdurable en el temps.

Jo, a diferència de la Sra. Riera i de vostè, també
segurament pens, com diu aquell proverbi africà, que per
educar un nin o una nina fa falta tota la tribu, i per això no

compartim aquesta idea que la comunitat educativa, entesa de
manera ampla, hagi de quedar fora del disseny i de la cura de
l’educació dels nostres nins i nines, o de la nostra joventut en
general. 

I també tinc una discrepància respecte de com es tracta...
tinc discrepància de com es tracta en el document d’Illes per un
pacte el tema de l’escola com a compensadora de les
desigualtats, però també perquè crec que es podria aprofundir
més encara del que es fa en el document d’Illes per un pacte,
però definitivament estic més d’acord amb el document que
amb el seu punt de vista, perquè si s’ha demostrat que encara
existeix això que se’n diu un ascensor social que funcioni és
l’educació; és a dir, si no es tracta l’educació com una manera
de compensar les desigualtats de partida que hi ha entre moltes
famílies que pertanyen a classes socials evidentment diferents,
perquè hi ha classes socials diferents en aquesta societat actual
nostra, si no es tracta l’educació com a compensadora
d’aquestes desigualtats i com a ascensor social que encara
funciona, no entendrem ben bé exactament el paper de
l’educació. I no és una qüestió de dir per dir, és una cosa que
s’ha demostrat claríssimament, que la igualtat d’oportunitats
educatives és l’única manera de compensar aquestes diferències
entre les famílies. Tot i així hi ha xifres que demostren
clarament que un 63% dels fills de professionals o directius
aconsegueixen un títol universitari davant només d’un 25% de
la gent treballadora, dels fills i les filles de la gent treballadora.
Clar, això demostra que aquestes desigualtats de partida s’han
de compensar de qualque manera i que l’escola, pública des del
nostre punt de vista, que la xarxa pública hauria de ser la que
pogués garantir o la que podria garantir millor això, podria
també impulsar aquestes perspectives d’ascens social
desvinculades de l’origen social de les persones en qüestió. I
per això sí que estam d’acord amb la perspectiva del Sr. Sureda
quan ha parlat clarament d’equitat com a concepte d’equilibri
i de compensació, de donar a cadascú el que necessita. Jo no he
entès molt bé perquè aquest concepte d’equitat a vostè no el
convencia. Crec que el document d’Illes per un pacte, encara
que no recull aquesta idea en profunditat, com he dit, sí que
està més proper a aquesta idea del fet que clarament l’escola ha
de ser inclusiva, ha de ser equitativa, ha d’equilibrar les
necessitats individuals i col·lectives.

Em qued, en tot cas, amb la idea compartida per vostès que
és necessari i és fonamental arribar a un pacte educatiu. I tenc
també una pregunta per al Sr. Sureda, que crec que sí que
compartim aquesta idea que per educar un nin, una nina, fa
falta la tribu sencera; com i amb quins canals es pot afavorir
aquesta participació activa de la comunitat educativa, entesa en
un sentit ample, com vostè ha explicat?, perquè se’n parla molt
però es concreta molt poc, d’aquesta participació activa de la
comunitat educativa.

I per acabar m’agradaria també destacar aquests tres
aspectes que el Sr. Sureda com a fonamentals ha anomenat o ha
enumerat: la funció i el paper de les escoles públiques; també,
crec que en un sentit diferent, però la Sra. Riera també s’ha
referit a això, com s’encaixarien des del seu punt de vista
aquesta doble xarxa del que nosaltres anomenam la privada
subvencionada, és a dir la concertada, i la xarxa pública, és a
dir, com encaixam el model educatiu que volem dins aquesta
doble xarxa que tenim en aquests moments. El paper dels
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poders públics crec que més o manco ha quedat clar, però sí
que tinc una pregunta per a tots dos, i és com encaixarien
vostès aquesta diversitat social, que també és deguda a
l’increment demogràfic que tenim i que no deixa de créixer -sí,
estic acabant, presidenta-, com encaixarien aquesta diversitat
social, lingüística, pròpia de la nostra diversitat, en un pacte
educatiu, en una nova llei educativa per a les nostres illes.

Res més. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. David Abril per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Bon dia a tothom, i un especial agraïment tant al Sr. Fiol
com al Sr. Sureda per les seves intervencions. 

Respecte de la intervenció del Sr. Fiol compartesc bastants
de les seves preocupacions. Miraré d’entrar en algunes on per
ventura tenim perspectives coincidents o divergents en funció
dels casos. En tot cas les meves preguntes, o reflexions més que
preguntes, sí que estan com a més centrades, ja que vostè ha
estat un gestor públic de l’educació a la nostra comunitat, a
l’àmbit del document del que seria aquesta gestió de polítiques
públiques.

Començam per la qüestió que ha comentat també dels
nouvinguts, que jo els situaria dins l’àmbit de la planificació
educativa. No crec, perquè també hi ha hagut alguna
intervenció al respecte, a part de la de vostè, que la zonificació
sigui el problema ni la solució en aquesta qüestió en concret; el
que sí que hi ha de punt de partida és una “guetització” de
determinats centres per mor de la immigració en aquests anys,
una immigració que tanmateix, com que vivim a un món global
i tenim un model econòmic que costarà molt canviar, encara
que des d’aquí humilment s’intenta canviar tanmateix és una
situació que sabem que es perllongarà, per tant en tot cas la
zonificació crec que pot ser part de la solució o part del
problema si es fa malament, també. És una qüestió que
entronca directament amb el tema de la planificació, i la
planificació és temps però també són recursos, i aquí tenim dos
grans problemes, i en això també el document passa una mica
per damunt. Vull dir que sí, se suma al gran consens aquest de
la UNESCO, recorda que els partits que governam ara ens
vàrem comprometre a destinar un 10% del pressupost
d’increment anual i estam entre el 7 i el 8, que no és el 10 però
és un esforç pressupostari important tenint en compte que tenim
l’espasa de Dàmocles de la despesa damunt, però clar, hi ha un
finançament de partida amb el traspàs de competències que ja
hi ha un dèficit de partida, però a més hi ha tota la qüestió de
l’increment demogràfic, que només el curs passat, quan va
començar el curs, hi havia més de 1.000 alumnes més del que
hi havia previst, perquè aquí puja un 0,3 el producte interior
brut i això significa 15 o 20.000 persones més, de les quals un
15 o un 20% és població susceptible de ser població
escolaritzada obligatòriament, i clar, es diu aviat, 1.000
alumnes, però 1.000 alumnes són un parell d’escoles, i això fins

i tot encara que ho tenguis planificat et romp qualsevol
planificació.

I a la vegada és com un peix que es menja la cua, perquè si
en la negociació del nou sistema de finançament, que tanta sort
arribi, no es té en compte aquesta qüestió de l’increment
poblacional, que és un element diferenciador no només el fet de
ser unes illes respecte d’altres comunitats, serà mal de resoldre,
i crec que aquí sí que al document li faria falta una mica més de
reflexió respecte d’això, les ràtios són importants, jo també tenc
l’opinió personal que moltes vegades si canviassin..., vull dir,
tota la reflexió sobre el finançament i els recursos, si sortíssim
una mica de la lògica de problema-recurs dins el món educatiu
i en altres àmbits, tal vegada amb segons quins recursos que
cream quan hi ha un problema concret, i ahir vàrem tenir per
exemple la responsable de CONVIVÈXIT com a ponent, i tal
vegada tenguéssim més docents amb grups més petits,
segurament no farien falta segons quins recursos i ens
estalviarem altres problemes.

Aquesta reflexió també la trob a faltar dins aquesta reflexió
global sobre els recursos i la planificació.

En la qüestió lingüística compartesc també que, almenys a
l’apartat sobre el projecte lingüístic de centre, hi hauria d’haver
una referència a una tercera llengua i crec que concretament a
l’anglès, vull dir, més que res perquè vivim en un món
globalitzat. Crec que a més tots compartim que el trilingüisme
pot ser una qüestió interessant i pens en l’anglès justament pel
que deia fa un moment, perquè vivim en un món globalitzat i
avui en dia és pràcticament indubtable que s’ha de sortir moltes
vegades a fer feina, a estudiar, etc.

I per tant, tenir competència en aquesta en aquesta llengua,
com tenir competència en altres qüestions que tampoc no estan
directament tractades dins el sistema educatiu ni dins aquest
document, com pugui ser per exemple l’alfabetització digital al
món en què vivim, crec que també són qüestions estratègiques
que s’haurien d’anar incorporant al llarg d’aquesta reflexió.

Sobre el problema que ha situat sobre la transferència -
diguem- de poder o de sobirania d’aquest parlament cap als
centres, compartesc una part de la reflexió. Em conformaria
amb el fet que si realment se descentralitza poder cap als
centres, els centres d’alguna manera tenguin l’obligació, i que
no quedi damunt el paper perquè els consells escolars fa molts
d’anys que poden fer moltes coses, per exemple els consells
escolars municipals que realment hi ha una participació
d’aquells que ens voten, no?, de la societat dins la planificació
escolar en l’àmbit de centres i que no quedin només com una
qüestió d’innovació dins el mateix claustre o dins el mateix
equip directiu. 

Si hi ha una horitzontalitat també en la feina que es fa als
centres crec que bé, pot ser un intercanvi pactat.

Finalment, de totes maneres hi ha el gran repte, que a la
vegada és la gran contradicció del pacte, que és aquesta recerca
de l’estabilitat. Vull dir, perquè tot això que hem comentat i
que en bona mesura compartim, necessitam estabilitat, però a
la vegada al món en què vivim i a la nostra societat en concret,
com a la vegada això que acordem que ha de durar molts
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d’anys no sigui dinàmic..., perquè aquest document val per a la
societat d’avui, però no sabem si val per a passat demà, la
societat es mou. L’acord podem tenir la voluntat que sigui per
molts d’anys, però a la vegada aquella estructura que creem o
que acordem que..., per exemple, en tema de dotació de
recursos hi ha de ser, a la vegada ha de ser dinàmica i ha
d’adaptar-se a aquests canvis.

Al Sr. Sureda li vull agrair que ens hagi situat aquest marc
cognitiu, de sistema on hi ha diferents interessos, diferents
responsabilitats, etc., perquè si no sembla que tot és
administració i escola i evidentment l’educació és molt més que
tot això. 

El tema de la convivència amb la concertada, la fórmula és
a la llei i també s’ha dit aquí. Si un centre està sostingut amb
fons públics té les mateixes obligacions que qualsevol altre i...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Abril, hauria d’anar acabant.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

..., mig minut. Crec que aquesta convivència ara hauria de
ser més fàcil que mai. Ahir algun ponent parlava del prestigi o
del desprestigi dels docents. Crec que en aquest cas l’escola
pública ha guanyat molt de prestigi, moltes vegades davant
l’educació concertada i de fet ens trobam problemes nous.

Jo som d’un municipi on el problema el tenim perquè la
gent té llista d’espera a les escoles públiques, que és Inca, i no
vol dur tal vegada els nins a una escola concertada religiosa.
Per tant, també tenim problemes nous i crec que hi ha un bon
moment per arreglar-ho.

I voldria parlar de més coses sobre el que ha comentat el Sr.
Sureda, però ja la presidenta em renya i ho deixarem en tot cas
per al descans.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula Maria Antònia
Sureda, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sr. Fiol i
Sr. Sureda, gràcies per ser aquí i donar-nos la seva visió del
document i també de l’educació en general.

Hi ha molts de punts que han comentat els dos
compareixents o els dos convidats que de vegades sembla que
el mateix tassó el pots veure o mig buit o el pots veure mig ple,
sobretot pel tema de les preocupacions que han manifestat i les
possibles solucions o les visions d’aquestes problemàtiques.

Què vull dir amb això? El tema d’equitat, com ha dit el Sr.
Fiol, com que sigui igualtat per a tothom o, en canvi, com ha dit

el Sr. Sureda, que el que ha de fer amb una equitat és
proporcionar allò que realment necessita l’alumne per poder
assolir en tot cas aquestes igualtats.

També m’agradaria dir o parlar del tema de l’escola
inclusiva o de la problemàtica que podria crear que la
comunitat entràs dins l’escola. Crec que la intenció del
document i  tampoc des del nostre grup parlamentari no hem
format part en la seva elaboració, però crec... per ventura si
com a mestra que la intenció no és que la comunitat educativa
hagi de dir el que s’ha de fer a l’escola ni marcar les polítiques
del centre, sinó que hi hagi una relació entre la comunitat i
l’escola, que no hi hagi aquesta bombolla que a l’escola
t’ensenyen i ja està i queda aquí, sinó que l’escola s’ha d’obrir
al barri, s’ha d’obrir i hi ha d’haver molts d’elements que s’han
d’ajuntar i s’han d’interposar entre uns i altres.

En el tema dels currículums també crec que s’ha parlat i que
s’ha dit, evidentment hi ha d’haver un currículum per a tot el
sistema educatiu i per a totes les escoles, però després sí que hi
ha d’haver la possibilitat que cada escola tengui un marge de
maniobra, tengui, pugui especificar. Ahir va venir, per exemple,
la directora... i tenen una escola integrada, no hi ha cap
problema per dur endavant aquest tipus d’escoles. Crec que les
necessitats que el centre vegi o les perspectives que pugui posar
el centre a la realitat que l’envolta són importants i han de tenir
aquest marge i, per tant, aquesta autonomia de centre per poder
adaptar-se a la realitat que els envolta i per poder superar en
qualitat, per què no, el sistema educatiu que imparteixen.

Estic molt contenta que ambdós, i a més és una pregunta
que sempre faig al ponent, ja l’han contestada, que vegin la
necessitat que hi hagi un pacte educatiu i una futura llei
educativa.

Crec que hem de ser conscients que hi ha una problemàtica
real i que les Balears en tema d’abandonament escolar, en tema
de resultats acadèmics, en tema d’absentisme, en tema
d’incrementació, d’increment de la població escolar hi és i fa
anys que tenim aquests problemes i que no som capaços de
resoldre’ls.

Jo crec que s’ha de tenir en compte i s’ha d’aprofitar que la
societat civil i dins aquesta societat civil els experts han estat
capaços de posar-se d’acord i consensuar aquest document,
nosaltres crec que hem de ser capaços també d’intentar arribar
a acords i, com deia la Sra. Riera, per ventura hi haurà un
acords de mínims, però arribar a uns acords perquè necessitam
que hi hagi uns canvis i els canvis són complicats sempre, però
crec que com a polítics hem de ser valents i hem de donar pas
a aquests canvis per intentar trobar solucions a aquesta
problemàtica que ens trobam avui en dia.

Res més, simplement m’agradaria..., han posat matisos del
que no els agrada tant o els pot agradar més d’aquest pacte,
però m’agradaria saber a veure si pensen que hi hauria d’haver
alguna cosa en concret que no han vist en aquest document que
ajudaria a aquesta futura llei d’educació.

Igualment, gràcies per haver vingut i per contar-nos les
experiències. Gràcies, presidenta.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Ara seria el torn del Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, però el seu diputat, Sr.
Castells, ha excusat la seva absència.

Seguidament seria el torn de paraula del Grup Parlamentari
Mixt, però la seva titular portaveu a aquesta comissió, Sra.
Olga Ballester de Ciutadans, va manifestar la seva renúncia a
participar a aquesta ponència.

Per tant, passam al torn del Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el diputat Enric Casanova, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, agrair tant
al Sr. Fiol com al Sr. Sureda ser aquí i venir a exposar els seus
punts de vista i la seva anàlisi que fan del document, és un
document, hem de reconèixer que és un document que ens ha
arribat aquí i és un document que ha partit de la comunitat
educativa i, per tant, és un document que nosaltres hem
d’analitzar detingudament. Va bé sempre veure les diferents
postures que hi ha. 

Respecte d’això vull destacar que, i és la primera pregunta
que jo li faria al Sr. Fiol, perquè no m’ha quedat clar, per una
banda, ha començat la seva intervenció dient que el pacte és
necessari, però tot seguit ha dit que el judici del document que
sorgeix d’un consens de la comunitat educativa, perquè
realment això ho ha lliurat el Consell Escolar, té un judici
negatiu. Per tant, la meva pregunta no és si vol pacte o no, jo
volia demanar-li com a exconseller d’Educació que ha estat si
considera que hem d’arribar a una llei d’educació de les Illes
Balears on s’incloguin tots els aspectes bàsics d’aquest pacte al
qual hem d’arribar. És a dir, la llei és la representació, i més
una llei si és una llei consensuada que surt del Parlament de les
Illes Balears amb una majoria àmplia, és l’expressió del pacte.
Per tant, la meva pregunta és, vostè considera que cal una llei
per poder aclarir això?

Després, a mi m’ha sorprès l’anàlisi que fa respecte del
tema de les ràtios i sobretot del tema de l’atomització de què ha
parlat de les zonificacions, etc., perquè, és clar, quan analitzam
una mica el que passa també planteja dubtes, és a dir, vostè ha
dit que per poder donar resposta a aquest 10% que vol triar
s’han de fer zones més àmplies, no? El que està clar és que hi
ha un 90% que assoleix l’escolarització a aquells centres que
tria normalment en primer lloc, no en tercer sinó que seria en
primer lloc.

Clar, però després veus una realitat i et sorprèn perquè hi ha
un cas, concretament ara, hi ha un cas que és la zonificació de
Formentera. Formentera fa anys que demanda l’establiment de
zones escolars, és a dir, una zona tan petita com és Formentera
demana no zona única, sinó fragmentació. Clar, això és el que
en certa manera em trontolla, és a dir, quan la comunitat
educativa té un espai relativament petit demana la zonificació
i ara es vol... o per part de dir que... ampliar zones permetria
triar. Això és el que vull que m’aclareixi una mica a veure com
entrar-hi.

Després, respecte de la seva intervenció, també ha parlat de
l’autonomia dels centres que ha de ser una autonomia
pedagògica fins a cert punt, i la meva pregunta que jo voldria
m’aclarís és, dintre d’aquesta autonomia, perquè a tota la seva
intervenció ha parlat de l’individu, del paper de la família i que
el centre no ha d’estar precisament arrelat als seus voltants,
perquè si ampliem les zones l’alumnat no és d’un barri concret
sinó que l’alumnat d’un centre és de tot. És clar, si això després
ho transportem als projectes educatius segons la llei els
projectes educatius dels centres són aquell element de connexió
entre el centre, que no ha de ser una bombolla, com ha dit el Sr.
Sureda, i el seu entorn. Per tant, si l’entorn és molt ampli, com
ho connectaria? Per tant, jo voldria que em valorés l’anàlisi que
fa el document respecte dels projectes educatius per poder
analitzar.

Respecte de la intervenció del Sr. Sureda, crec que ha
tractat diferents aspectes, m’ha agradat especialment que parlés
d’acords de qüestions fonamentals. Jo li volia demanar respecte
d’això, si hi ha d’haver una llei educativa, si està d’acord,
conforme ha dit el Sr. Fiol, que hi hagi una llei d’educació de
les Illes Balears, quins serien els elements bàsics que hauria de
contenir aquesta llei per poder aprofundir?

Després, respecte de l’altre tema que és important per a mi,
vostè ha parlat de diferenciar entre absentisme i abandonament
escolar, crec que nosaltres parlam sempre dels grans problemes
del sistema educatiu com l’abandonament, però també hi ha
problemes importantíssims d’absentisme, per tant, si això
també s’hauria de contemplar dintre del Pacte educatiu perquè
realment l’absentisme està relacionat amb la relació de la
societat amb el centre i l’abandonament, és un altre aspecte. 

Ja per acabar, la mateixa pregunta que crec que li hem fet
abans, estam en una societat molt canviant on demogràficament
hi ha un augment poblacional importantíssim, per tant, com
farien encaixar la inestabilitat que dóna un increment
poblacional constant amb l’estabilitat que es pretén amb una
llei? És a dir, els elements de flexibilitat que caldria tenir en
una llei.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara per contestar les
preguntes i observacions formulades pels grups parlamentaris
té la paraula el Sr. Francesc Fiol, per un temps de deu minuts.

EL SR. EXCONSELLER D’EDUCACIÓ I CULTURA
(Francesc Fiol i Amengual):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies senyors diputats
per les seves consideracions, valoracions i preguntes. Intentaré
per ordre successiu de les intervencions que he escoltat, doncs,
respondre el que pugui i també fer qualque pinzellada que m’he
deixat abans perquè no tenia prou temps.

Respecte del Grup Parlamentari Popular agrair,
naturalment, la seva intervenció. Respecte d’alguns temes que
ha plantejat i que altres portaveus també han plantejat, les
paraules són com el xicle que es pot estirar tot el que vulguis i

 



1040 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 66 / 25 de gener de 2018

moltes vegades són no només polisèmiques sinó
multipolisèmiques i la paraula equitat és una paraula que ha
emprat tothom des de totes les perspectives, radicals, no
radicals, d’ultradreta, d’ultraesquerra, tothom parla d’equitat.
Bé, a mi m’agradaria que tenguessin clar que el que no podem
fer és una escola igualitarista, per ser més concret i més clar.
No podem tractar tots els alumnes per igual perquè no tots els
alumnes són iguals, la qual cosa no vol dir que no tots els
alumnes no tenguin els mateixos drets, les mateixes garanties,
les mateixes ajudes en les seves necessitats, etc., però crec que
caure dins el concepte d’una mal interpretada, en el meu mode
de veure equitat, ens du que realment baixam el nivell
d’exigència, baixam el nivell de qualitat, els pitjors alumnes
han de ser igual que els bons, els petits com que són petits no
arriben als grans i els grans perquè siguin igual que els petits
els tallarem el cap i tot seran iguals... bé, aquest tipus de coses,
en sentit metafòric, ja s’entén, totes aquestes coses són les que
al meu parer són contraproduents, al meu parer.

Respecte de la zonificació, que és un tema recurrent perquè
altres diputats també han intervengut, jo no estic segur de tot
això, no estic segur perquè aquestes coses a més les has de
posar en pràctica, s’han de posar en pràctica per veure què
passa, i sempre pots rectificar si les coses no han sortit bé. És
a dir, un quan està sobre el territori prenent decisions és fàcil
que s’equivoqui i és fàcil que perseguint un objectiu apareguin
coses desviades. Jo me’n record, això ja no passa avui en dia,
però jo em record que hi havia una quantitat de gent
empadronada a llocs insòlits per poder aconseguir anar a
aquella escola i tal que això es va aconseguir corregir bolcant...
bé, pactant amb els ajuntaments la cessió del padró, bé, una
aventura. És a dir, la gent feia un frau de llei, però bé, ho feia
per una bona causa, volia que el seu fill anàs a aquell centre i
això... bé, és a dir, s’ha d’entendre també l’opinió dels pares,
tot això és molt complex, quan és una ciutat gran és molt
complex, quan és petit idò com diuen els francesos pueblo
pequeño, infierno grande i per ventura les coses són més
complicades.

En el cas de Formentera que s’ha plantejat en les darreres
intervencions, bé, en aquesta vida tot el relatiu i les magnituds
són relatives, a mi no em sembla un disbarat fer una zonificació
de Formentera, em sembla bé. És a dir..., però això llavors ha
de ser una cosa corregida perquè el que no pot ser és que un
centre tengui una ràtio sobrepassada i en un altre centre que es
troba a dos quilòmetres de distància falti gent, faltin alumnes.
És a dir, això també... És clar, s’han de cercar maneres de... no
ho sé, no sé el cas concret, no podria explicar el cas concret,
però segur que tot s’ha de poder jutjar i poder analitzar.

Bé, estic d’acord amb el que ha dit de l’accés a la funció
pública en termes d’igualtat. A mi, que l’accés a la funció
pública o la titularitat d’una plaça en un centre, encara que
sigui interinament, l’hagi de decidir el centre escolar, no hi
estic d’acord. No hi estic d’acord. Jo... per ventura és una idea
un poc antiquada, però per a mi el director és el representant de
l’administració al centre, no el representant del centre davant
l’administració. És a dir..., això hauria de ser així i, a més, en
sistemes molt exemplars, però molt exemplars en els quals ens
podríem mirar i aprendre molt, pens en concret en un cas en
què jo he treballat prou que és el d’Escòcia, a Escòcia el
director del centre, l’administració posa un anunci al diari -posa

un anunci al diari- i apareix allà un senyor amb un projecte per
a aquell centre i l’avaluen i diuen: molt bé, escolti, idò el seu
projecte ens interessa per a aquell centre, vagi allà quatre anys,
i quan arriba allà ningú no el coneix -ningú no el coneix.

Bé, això té inconvenients? Està clar que sí, segur, però
vegem si té virtuts, perquè aquí fins i tot el mateix document
parla de corporativisme, fins i tot el mateix document, que jo si
l’hagués redactat ni m’hagués atrevit, a posar aquesta paraula;
ho posa el document, eh? 

Alerta amb aquestes coses, perquè, és clar, al final el
director del centre que és membre d’aquell centre seguirà
essent membre del centre quan deixi de ser director, és normal
i correcte, etc., però hi ha unes dinàmiques. És a dir, tot això no
és innocent, genera unes dinàmiques. Per ventura ens hauríem
de plantejar generar dinàmiques distintes, més asèptiques, més
basades en la professionalitat, no en l’amiguisme ni que
coneixem aquest tio que ara s’ofereix per fer de director.

No, no, no, això... el criteri hauria de ser el mateix que
l’Orquestra Simfònica, eh? L’Orquestra Simfònica, de la qual
he tengut l’honor de ser president, malgrat els meus escassos
coneixements musicals, realment quan s’ha de menester un
violí es posa un anunci, naturalment no es demana quina
llengua parlen, això per suposat, i de català molt manco,
simplement se li posa una partitura: toqui vostè. El que toqui
millor el contracten per a l’Orquestra Simfònica, bé, és un
exemple.

És a dir que a mi, que els centres decideixen tantes coses no
m’acaba d’agradar, sincerament ho dic, ho he dit abans i ho dic
ara.

Bé, el tema del model lingüístic, jo sostenc que fent... amb
bona voluntat, amb bona fe, fent matisacions i encaixant... és
clar que la jurisprudència va sorgint a mesura que passen els
anys, avui hi ha una jurisprudència que fa quinze anys o deu
anys no hi era; bé, idò s’ha de respectar i s’ha de mirar la
manera que tothom es pugui trobar còmode, però jo sostenc
que és un tema no tan conflictiu com a vegades ens podem
pensar. I crec que en l’àmbit tècnic, estic segur, Bernat Sureda,
completament d’acord que és fàcil que s’hi pogués trobar
solucions, però tampoc no s’ha de deixar de dir que és un tema
que té una càrrega de politització molt rellevant i això és
innegable.

Respecte de les preguntes que ha formulat la Sra. Camargo,
crec que el paper dels experts i dels tècnics en l’elaboració d’un
pacte és rellevant, però entenc que qui ha d’elaborar una llei
educativa és el Parlament de les Illes Balears i el Parlament de
les Illes Balears és un instrument polític i pren decisions
polítiques. Evidentment s’ha de basar en la tècnica i en el
coneixement, seria ridícul que un parlament prengués decisions
esbojarrades, absolutament al marge del que pensen els tècnics,
seria un error que a més no funcionaria. Això és obvi. Hi ha
d’haver un mig de..., hi ha una base tècnica..., aquest document
és en part tècnic, però també hi ha molta cosa política, en part
tècnic perquè a més deixa de banda moltes coses importants de
caràcter tècnic, bé.
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Per tant, per a mi tenen una importància, si la tengueren en
el passat, jo això no ho sé, a l’època en què vaig tenir
responsabilitat per suposat que sí i vull pensar que en termes
generals, amb més encerts i amb menys desencerts, idò el
polític sempre intenta suportar-se en informes tècnics i en
l’opinió de tècnics.

Ha citat com es fa amb tanta freqüència aquesta refrany
famós de la tribu, bé, que per educar un alumne, un nin és
necessari tota la tribu, bé, jo tenc la meva pròpia anàlisi sobre
aquesta idea, que no és de conformitat, com es pot suposar; està
bé com a idea si es tracta que tothom ha de contribuir en
l’educació, etc., però no parlam d’una tribu on tots es coneixen,
parlam d’unes societats molt complexes, molt conflictives com
les que teníem i tenim, on hi ha molta confluència de corrents
d’opinió molt contradictoris que, al meu parer, no tenen perquè
tenir presència dins el món educatiu, al meu parer,
independentment que, òbviament, el centre no pot ser una
bombolla aïllada que no té res a veure amb el barri, que ningú
no sap que hi ha aquella escola, perquè això no és així a més,
històricament no ha estat així a més.

Per tant, les escoles han estat incardinades dins la vida de
les barriades i han tengut relació amb les associacions de veïns,
amb les AMPA per suposat, etc. Però aquí es diu una cosa de
més calat, si llegeixen en detall la lletra petita del document,
fins i tot la no lletra del document, el que no diu, però que se
sobreentén, es diu una cosa de més calat i, a més, es diu que el
paradigma deixa de ser la relació família-centre educatiu, es diu
expressament, això no s’oculta; és diu que la comunitat
educativa, que és un concepte tan ample que no s’arriba a saber
molt què és.

L’educació com a corrector de les desigualtats socials, hi
estic completament a favor. L’educació és l’única oportunitat
que té tothom, perquè jo ja no conec ningú que sigui rendista
i que visqui sense ni tan sols haver estudiat res, avui dia la gent
vol accedir a la formació encara que tengui possibilitats
econòmiques de viure d’altres coses.

I naturalment és el gran... idò sí, ascensor social, és la gran
oportunitat de les persones que no tenen recursos de
possibilitar-los un accés a llocs de, de... bé, de més nivell
econòmic, de més nivell social, de més possibilitat de ser lliure
per poder fer més coses, etc. Amb això hi estic plenament
d’acord, aposta no comprenc a vegades les reticències tan
enceses en determinats ambients que no s’ha d’estudiar anglès
a les escoles o que ha de tenir una presència simbòlica i
mínima, quan avui un dels millors instruments per al futur que
pots donar a un alumne és que parli anglès. Així de clar. És una
llengua franca al món i per tant, si la domina tindrà un
avantatge respecte als que no la dominen i naturalment els que
tenen recursos econòmics no tendran aquest problema, no
necessiten aquest ascensor social perquè pujaran aquesta escala
per un altre camí.

Bé, sé que m’estic allargant un poquet, intentaré ser encara
més concret...

Respecte del Sr. Abril, que ha plantejat el tema de la
zonificació i els nouvinguts, bé, al document el que es diu és,
en el fons el que es diu és que els nouvinguts estan dispensats

del sistema de zonificació. Això és el que es diu. No es diu així,
però es diu que tots els centres suportaran la càrrega dels
nouvinguts i els nouvinguts no estaran concentrats en un lloc
concret, que és on viuen. Evidentment avui a Palma, que és un
exemple que conec bé, és un paradigma, hi ha centres on el
95% dels alumnes són estrangers. Això, bé... no és ni el millor
ni el més desitjable. S’hi haurien d’introduir elements
correctors, però tot això no és fàcil perquè els que no són
nouvinguts també drets i també els volen exercitar i es generen
a vegades conflictes seriosos en aquest sentit.

Es parla poc de recursos de planificació, és un tema que ha
sortit d’una forma recurrent en diverses intervencions, vaig
acabant, però realment els vull fer veure una cosa: òbviament
no tenim recursos abastament, hi estic d’acord, cent per cent,
no n’hi ha dubte, però també els vull fer veure una cosa. Si
vostès cerquen a l’informe PISA, que anualment es produeix,
la pàgina on s’encreuen els resultats en les inversions
econòmiques s’enduran una sorpresa, no on hi ha més inversió
econòmica hi ha millors resultats. Això és important saber-ho,
eh?

Per tant..., evidentment necessitam més doblers per fer més
centres, més infraestructures, més professors més preparats, tot
això és obvi, però no perdem de vista que no només és una
qüestió econòmica, la que ens ocupa.

I una cosa que em preocupa molt: la transferència de poder.
Òbviament aquest document, si es converteix en una llei,
suposa una transferència de poder molt rellevant als centres, la
capacitat de dir quins currículums es poden modificar, quins
professors poden accedir, quins han de ser els directors
d’aquests centres; són coses que sostreim de l’administració,
que l’administració pot agradar més o agradar menys, però té
la legitimitat que neix d’un parlament elegit democràticament
per tothom. 

També agraesc les paraules de la Sra. Sureda, la seva
preocupació respecte d’aquesta dualitat comunitat educativa,
família i escola. Bé, he explicat ja abans amb molt de detall
quin era el meu punt de vista. 

I acab amb les preguntes que plantejava el Sr. Casanova,
d’una certa contradicció que pot ser que existeixi entre la
necessitat del pacte i la meva visió negativa d’aquest document,
però li vull fer veure que no. Jo crec que és necessari un pacte,
la qual cosa no vol dir que m’hagi de semblar bé, a part que jo
no som ningú, que són els diputats que hauran de decidir el que
trobin; a mi és un document que no m’agrada, he intentat
manifestar les meves objeccions, jo ho hagués fet d’una altra
manera, crec que té mancances rellevants, crec que té coses que
estan profundament equivocades, però això no lleva que em
pareixi que és necessari que es faci un pacte educatiu.

I en definitiva res més. Vull agrair l’amabilitat de tots
vostès -supòs que no tenc més altra intervenció- i agrair
l’atenció amb què m’han escoltat i els plantejaments i les
preguntes que m’han fet, i esper modestament haver contribuït
al fet que a través del meu punt de vista tenguessin més
informació per poder prendre una decisió encertada.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Fiol. I ara és el torn del Sr. Bernat
Sureda, i té deu minuts.

EL SR. CATEDRÀTIC DE TEORIA I HISTÒRIA DE
L’EDUCACIÓ DE LA UNIVERSITAT DE LES ILLES
BALEARS (Bernat Sureda i Garcia):

La veritat és que és difícil respondre en poc temps moltes
observacions, que totes elles tenen molt de calat i molta
profunditat. D’entrada he de dir -un poc contestant les
preguntes que vostè m’ha fet, Sra. Riera- que per a mi l’escola
és fonamentalment un instrument de la societat, no és una
continuïtat de la família, no perquè jo ho digui sinó perquè
quan es genera l’escola dins les societats occidentals sorgeix
amb aquesta finalitat, és a dir, el debat entre si és la família o
és l’estat qui educa ja es produeix a l’època de la Revolució
francesa, i s’ha resolt amb un sistema intermedi: ni és l’estat
completament, com deien alguns, els jacobins, ni és
exclusivament la família; és a dir, l’escola és la garant que
existeixen uns elements comuns.

Clar, nosaltres pensam moltes vegades en una continuïtat de
la família; amb quines famílies?, amb aquelles amb què l’escola
pot tenir continuïtat, indubtablement, famílies que tenen uns
recursos..., simplement jo moltes vegades ho dic: la millor
escola de les meves filles era la taula de la cuina on dinàvem.
Indubtablement que hi ha una..., però hem de pensar també que
hi ha famílies que no tenen aquests recursos, que la privació ja
del mateix llenguatge que tenen a ca seva l’han de compensar
de qualque manera. Per tant els poders públics tenen una
responsabilitat fonamental de garantir això. Si a més a més
poden aconseguir la continuïtat amb les famílies, perfecte, no
hi ha cap problema, però no hem de posar el punt en el fet que
l’escola sigui només un instrument perquè l’estam deteriorant.
És a dir, no plantejam que l’estat hagi d’educar, hi ha molt de
marge per a la família, per a l’acció educativa de la família, no
importa convertir l’escola en una continuïtat o un..., perquè
després la veritat és que després trobam continuïtats escola
família que a mi em preocupen molt, per exemple la segregació
de nins i nines dins l’escola. És a dir, hi ha uns valors comuns
que s’han de respectar i que són valors que l’escola ha de
formar.

Crec que amb això li contest un poc... L’equilibri entre la
xarxa pública i la privada, no el veig necessari. És a dir, partint
de la meva concepció de la responsabilitat dels poders públics,
es garanteix el dret a crear centres. No (...) perquè això ens
duria molt (...), però no existeix una igualtat d’oportunitats, no
tots els sectors socials tenen les mateixes oportunitats de crear
centres; n’hi ha uns que perquè n’han tengut sempre la poden
continuar. A mi m’agradaria que hi hagués ajudes, per exemple,
si som radicals, hauríem de crear ajudes perquè altres
col·lectius poguessin crear també les seves escoles. A mi això
em preocupa, és a dir, convertir l’escola en una pura continuïtat
del món familiar ho veig molt preocupant però, bé, ens duria
molt enfora.

Quant al tema de la qualificació de les places o, millor dit,
de la possibilitat que els directors elegeixin places, jo crec que
fonamentalment allò que s’ha de fer és impulsar que els centres

privats també puguin tenir un model propi, i aquest model en
alguns casos..., perquè a més suposa un compromís del centre
i fins i tot un pacte amb les famílies a través del consell escolar
i tot això; jo hi veig la possibilitat, garantint el respecte als
drets dels funcionaris a ocupar les places que estan vacants, que
el que es faci és qualificar aquestes places. Això dins qualsevol
estament de l’administració pots dir “jo necessit una persona
que pugui fer classes, per exemple, de música i les pugui fer en
anglès” o “que sigui una persona que tengui...”; jo això ho veig
positiu, ho veig positiu perquè obre..., jo tampoc no sé, no acab
de veure clar que el director pugui dir “eh, aquest que passa per
aquí o aquest que m’agrada a mi el posam”, crec que això s’ha
de moderar.

El tema del trilingüisme, indubtablement; és a dir, no hi ha
ningú que defensi que l’anglès no és fonamental i que l’hem
d’introduir, i que hem de fer tots els esforços possibles, però
tenim molts d’instruments. Això vostès saben que hi va haver
una comissió que jo vaig coordinar d’especialistes en tema de
llengua i un dels aspectes que es va tocar és això, una comissió
que va treballar durant un any amb multitud d’experts. Es pot
fer molt per a la millora de l’ensenyament de l’anglès sense
haver de fer segons quines coses. Aquí també hem de dir que
la societat té un paper important a jugar, per exemple les
pel·lícules a la televisió podrien no donar-se doblades i
simplement amb subtítols. Una llengua s’aprèn quan hi ha
necessitat d’aprendre-la; si cream la necessitat d’aprendre la
llengua millorarem aquest aprenentatge; si ho feim forçat no ho
aconseguirem, de totes formes.

Quant a la Sra. Camargo..., el tema de la tribu i el tema de
la participació de la societat. Jo crec que és fonamental. El que
passa és que també és vera que s’ha de canalitzar, és a dir, de
la mateixa forma que crec en una escola que no pot ser
continuïtat de la família tampoc no crec en una escola que sigui
simplement continuïtat d’una comunitat, però sí que és vera que
s’han d’arbitrar els sistemes perquè la comunitat la senti seva.
Vostè ha plantejat abans el tema d’Escòcia o d’altres llocs,
però, clar, el que tria el director, aquest director que (...), és un
consell escolar, és a dir és un consell municipal, no és després
l’estat. És a dir, hi ha una implicació de la comunitat, és a dir,
nosaltres carregam la nostra responsabilitat, confiam en aquesta
persona i a la vegada li demanam comptes, a aquesta persona.
És a dir, que hi ha en aquest sentit...

Jo crec també que es pot fer moltíssim, i a més fins i tot
lligat al tema de l’ensenyament de la llengua. La comunitat pot
oferir activitats en aquests moments, d’esplai, d’esports, de tot
això, teatrals, que es poden integrar de qualque forma dins un
marc més ampli, i que a més a més fins i tot aquestes activitats,
per exemple, podrien ser una bona ajuda per millorar
l’ensenyament de l’anglès. És a dir, hi ha recursos en aquest
sentit que es poden utilitzar de la comunitat, i crec que la
comunitat ha de tenir una presència però ha de tenir la
presència adequada, és a dir tot es tracta de trobar l’equilibri.

Això em du un poc a les preguntes del Sr. Abril o a les
propostes que feia. Clar, vivim dins una societat molt canviant;
jo no som partidari o no seria partidari de fer una llei molt
detallista, perquè les coses canvien. És a dir, nosaltres ara
estam parlant de currículum, per exemple, i el que s’està
produint pertot és un canvi de suprimir les assignatures i passar
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a projectes, és a dir que la realitat és molt més complexa que la
que estructura una determinada matèria, i que en realitat els
nins aprenen fent coses, on després s’integren els continguts.
Imaginau que feim una llei fent una feinada sobre el tema del
currículum i després això se’ns escola a través de canvis que
poden ser... 

El tema, per exemple, dels nouvinguts, contestant un poc
també una altra de les preguntes que s’ha fet, és un tema molt
complex, perquè el nivell que tenim, és a dir, la quantitat de
persones que ens arriben és tan elevat que les fórmules
tradicionals no acaben de funcionar; per tant potser hauríem de
cercar accions més enèrgiques d’integració d’aquestes
persones, sobretot referides a l’aprenentatge de les llengües de
la comunitat perquè, clar, si són persones que a més a més ja no
són infants, no són petites, sinó que comencen a venir persones
que tenen ja una edat i que són adolescents, si aquestes
persones no dominen cap de les llengües jo em plantejaria si
resoldrem el problema ficant-les dins un centre així com així;
si no els posam unes ajudes molt fortes..., no m’atrevesc a dir
que s’hagin de fer..., en cap cas no s’ha de segregar, però hem
de fer qualque cosa una mica més enèrgica que dir a un
professor “escolta, encarrega’t d’això”, quan la magnitud és tan
gran. Hem de ser un poc originals i hem de rompre estereotips.

Per tant jo no faria una llei excessivament rígida, faria una
llei marc que fes possible tots aquests canvis. Estam vivint
canvis molt importants dins el món educatiu, i n’hauríem de
viure més, perquè... aquell acudit, que diuen que una persona
que... una persona morta fa dos segles que tornàs ressuscitar i
vingués al nostre món, on se sentiria més còmoda seria dins les
escoles perquè és el que ha canviat menys. És a dir, que
realment... hem de ser conscients que es produeixen canvis i
que les coses, la mateixa ciència va avançant. Jo veig cada dia
investigacions que diuen: mira, jo això em pensava que aniria
per aquí i va per allà deçà.

En el tema, per exemple, del trilingüisme, ara sembla que
els estudis diuen que això no és tan eficaç, que hem cercar... bé,
el que no és eficaç és ensenyar matèries en una llengua, sinó
que s’han de cercar altres tècniques que millorin l’ensenyament
de l’idioma sense això, i tot això es va produint en molts
camps, aquests canvis d’estudis que estan basats en fets
evidents, en evidències, en científiques i per tant, això s’ha de
considerar i no hem de fer coses tan rígides que ho dificultin.

El tema de l’absentisme i de l’abandonament escolar que
m’ha demanat, bé, crec que en part ja l’he contestat amb altres
“daixones”, el tema de la llei, com ha de ser la llei. Crec que és
un dels problemes més grossos que tenim. 

Aquí sí que crec que... vostè m’ha demanat quins temes
introduiria, és difícil ara resumir-li-ho i dir-li els temes que...
però bé, he fet referència a una sèrie de temes bàsics: (...) de
l’escola pública- escola privada, els compromisos de la pública
i els compromisos de la... d’això, el tema de la llengua crec que
és un tema..., crec que està prou regulat, però tal vegada s’hi
podrien afegir coses, el tema tal vegada de, sí, de la
participació de la societat.

El tema de l’abandonament? Crec que és un tema
especialment greu, no és que... n’hi ha molts d’altres, però és

que aquí ens afecta especialment. I crec que el problema de
l’abandonament escolar, vostè ho ha dit molt bé, el fracàs
escolar. El fracàs escolar és un poc ja en les primeres fases el
que després serà l’abandonament.

Crec que evidentment això està molt lligat al tema també de
les famílies, el que plantejàvem. És a dir, som conscients que
hi ha una gran responsabilitat familiar d’evitar l’absentisme
escolar? En això d’alguna manera hi hauríem d’intervenir, no
podem donar la culpa a l’escola, però és que l’escola no pot
actuar damunt nins que no hi van, és obvi això.

Per tant, aquí hi hauria d’haver una acció enèrgica. Alguna
vegada la Policia Municipal m’ha demanat: tu com definiries
les funcions? Dic: home, per jo..., ja sé que en teniu moltes
altres, però per a mi és vigilar que els nins no estiguin pel
carrer a l’hora d’escola. Això és una funció del síndic, del pare
d’orfes que hi havia ja..., del síndic de l’ajuntament d’intervenir
en aquest tema, evitar que els nins estiguin pel carrer, no?

És a dir, això és una funció importantíssima que hem de fer
entre tots. No hi ha d’haver nins pel carrer en horari escolar i
s’hauria d’alguna manera de... podria dir pressionar, però
m’estim més dir motivar els pares perquè no deixin que els seus
fills no vagin a escola, que és el que jo plantejo.

És a dir, necessitam una escola amb una forta orientació
pública, que garanteixi que tots aquests nins que no tenen a
casa seva ni tan sols els estímuls per anar a escola les tinguin.

I per altra banda, crec que comença a ser hora de plantejar-
se seriosament de dir: “a veure què feim amb el món
econòmic”, sé que s’han donat passes i que hi ha hagut esforços
per part de tothom, però no podem donar feina a persones que
no han acabat la seva escolarització o a persones que tenen un
nivell molt baix de formació. 

Crec que aquí... una altra vegada consultant els experts
s’haurien de trobar mecanismes forts d’actuació en aquest sentit
perquè és que si no estam comprometent no només el nostre
futur d’alguna manera, la nostra capacitat de competitivitat i
moltes altres coses.

No sé si... no ...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, no, si vol anar tancant, té un minut per tancar la seva
intervenció.

EL SR. SUREDA I GARCIA:

Vull agrair-los molt, crec que tenen entre les mans un tema
complex i a la vegada un tema molt important.

És vera que tenim plantejaments diferents, que políticament
podem tenir concepcions molt allunyades, però crec que hi ha
bons punts de confluència especialment si consideram -com he
dit- que hi ha qüestions que són tècniques, que les hem de
resoldre d’alguna manera recorrent als especialistes, a les
evidències científiques, als models que funcionen a altres llocs
i ser una mica... no compartir...
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Jo sobretot... si jo hagués de donar la meva opinió més
contundent, diríem, és que no es converteixi mai l’educació en
una cosa partidista per tirar-nos pel cap qüestions educatives,
és a dir, que es faci un esforç per treure l’educació del debat, no
diria polític, perquè és impossible treure’l del debat polític, jo
molts d’anys he fet classe de Política Educativa i sé
perfectament la dimensió, no és política, és partidista, és allò de
dir: no, ara retrauré a aquest altre partit això perquè guanyaré
un parell de vots per aquí i un parell de vots per allà; és a dir,
en aquest sentit hem de ser molt responsables, ens hi jugam
moltíssim en això. 

Per tant, jo, que estic segur que vostès ho faran, no tenc res
més a dir.

Moltes gràcies per haver-me escoltat. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sureda. 

Hem acabat aquest debat, hem arribat al final, moltíssimes
gràcies per la seva assistència, participació i respostes als grups
parlamentaris que els n’han formulat.

Sense haver-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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