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LA SRA. PRESIDENTA:

Bona tarda, 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 de la Sra. Susana Moll i Kammerich,
regidora d’Educació i Esports de l’Ajuntament de Palma,
i de la Sra. Ana Maria Costa i Guash, regidora d’Educació
de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, ambdues en
representació de la FELIB, 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.

Idò passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a
la compareixença de la Sra. Susana Moll, regidora de
l’Educació de l’Ajuntament de Palma, i de la Sra. Ana María
Costa Guasch, regidora d’Educació de l’Ajuntament de Santa
Eulària des Riu, ambdues en representació de la FELIB,
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.

Hem de dir que la Sra. Susana Moll no compareixerà davant
aquesta comissió per motius que no ha explicat, però no
compareixerà.

Per tant assisteix la Sra. Ana María Costa, regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu i té la
paraula, per un temps de vint minuts.

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, EN
REPRESENTACIÓ DE LA FELIB, (Ana María Costa i
Guash):

Bona tarda. Des d’Eivissa el pacte educatiu es veu com una
necessitat fonamental i bàsica a l’hora de prevenir i abordar
problemes, molts d’ells ja crònics, per exemple el fracàs
escolar, ràtios elevades, atenció a la diversitat, transport
escolar, manca d’infraestructures, entre altres. 

Tot i ser molt conscients que cada illa té unes necessitats
diferents, estructurar un criteri general que unifiqui les
necessitats bàsiques és molt important i és necessari. Educació
és un servei públic, i com a tal ha de garantir una igualtat
d’oportunitats a tots els ciutadans, un model educatiu que ha de
ser inclusiu i que ha de ser prou sòlid perquè no l’afectin els
canvis polítics, per una banda, i per altra banda ha de ser
flexible, adaptat a cada moment que ens toca viure. Per arribar
a un pacte educatiu és necessari, emperò, un consens, una

planificació i, sobretot, un pressupost; un pacte no pot ser
només un document teòric. 

El món educatiu ja ha donat la seva primera passa per un
pacte educatiu, i ara toca la implicació dels partits polítics. És
necessària una estabilitat, i crec que tots hi estam d’acord i
volem el mateix. Hem de creure que es pot aconseguir un
consens per arribar a una estabilitat. Tenim mig camí fet amb
el document de pacte per l’educació de les Illes Balears. És un
document base, des del qual es pot reflexionar sobre la nostra
realitat i poder fer propostes que vulguem. Però per a tot això
es necessita una societat implicada, compromesa, i
especialment oberta de mires; alumnat, famílies, professorat,
associacions, sindicats, institucions han de ser conscients
d’aquesta difícil tasca que és ser generós i treballar per un
interès comú. 

Aquí consider bàsica la col·laboració entre institucions i
tenir les competències ben definides, amb compromís i amb
responsabilitat. No és fàcil, però no podem mirar cap a un altre
costat. Com a representant de l’ajuntament que som, he de
reclamar que sense infraestructures necessàries -i Eivissa n’és
un exemple i el nostre ajuntament en concret encara més- no es
pot avançar cap a un pacte seriós. No és normal que un
ajuntament com el nostre porti més de 7 milions d’euros
avançats per construir infraestructures, i quan reclamam les
necessitats al Govern proposi nous convenis que estam
disposats a assumir en allò possible. Només a Santa Eulària
s’han de construir l’ampliació del CEIP de Sant Carles, un nou
institut de Santa Eulària, ah, un nou centre infantil a Santa
Eulària, i la segona fase de l’institut Quartó del Rei; s’hi han
d’afegir també dues demandes històriques com és l’extensió
d’una escola d’idiomes i l’escola d’adults.

Vull agrair l’oportunitat que tenc avui per fer una sèrie de
propostes aprovades des del nostre consell escolar municipal
per ampliar el document, si escau, i que no foren admeses en el
seu moment, i que com no pot ser d’altra manera jo les he fetes
meves i per tant són també propostes de l’ajuntament. I les
propostes -passem ara al document- serien..., bé, al principi,
quan som al punt 1, al títol “Educació com a servei públic basat
en l’equitat i la qualitat”, nosaltres proposam afegir “i la
innovació”; afegir també al final d’aquells paràgraf “aplicar el
principi d’atenció a la diversitat amb mesures i recursos
necessaris per atendre tots per igual i garantir una educació
inclusiva”. Seguim; després del punt 1.4, afegir un punt 1.5:
“La formació i l’autonomia dels centres ha de ser un criteri
general bàsic com el gran impulsor del canvi educatiu”. 

Quan passam a la part de societat, a la introducció,
proposam que comenci “l’educació és un dret universal que
s’ha de gestionar com un servei públic”. I, seguint, quan
passam al punt 2.3.1, que parla de l’obertura de centres a la
comunitat, hi estam d’acord, però no especifica sota quina
responsabilitat, i consideram que s’hauria d’especificar i que
els ajuntaments a vegades no poden amb tot, i el que proposam
són convenis amb associacions o col·lectius, esportius o
culturals, que se’n facin responsables. És molt important també
planificar les polítiques educatives del municipi per tenir el
model de ciutat que volem. I anam avançant i arribant també ja
al punt... al punt 2.3.8, on parla de nous perfils professionals,
que hi estam molt d’acord perquè és molt important les figures
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d’educadors socials dins el món escolar, però també es proposa
afegir en els centres de primària administratius, perquè la seva
tasca ajudaria els equips directius, que han de centrar-se en la
gestió i la planificació i no en aspectes burocràtics. Seguint
amb el document, en el punt... 2.3.10, proposam afegir, en
relació amb educació d’adults, revisar, actualitzar i crear
extensions educatives per poder arribar a tota la població
educativa; en relació amb la formació professional, ampliar i
millorar l’oferta d’FP tenint en compte les modalitats, la
cobertura geogràfica i l’atenció a les persones amb necessitats
educatives, i afegir també sol·licitar del món empresarial la
necessitat d’exigir l’acreditació de qualificació per al lloc de
feina.

En el punt 3.2.1 proposam afegir al final construir el
nombre d’aules amb el professorat corresponent per impartir
una educació de qualitat; millorar, mantenir i aplicar les
infraestructures d’acord amb una planificació que s’ha de fer
pública; i incrementar l’oferta de places des del primer cicle
d’infantil. En el punt 3.2, punt 2, que parla de les ràtios, diu:
“Les ràtios hauran de ser...”; canviar-ho per “...han de ser...”,
que quedi clar. I afegir un nou punt, afegir al punt 3..., perdó,
3.2.3, afegir un nou punt després que seria sobre el transport
escolar, garantir el transport escolar que permeti l’accés als
centres educatius de tot l’alumnat també és una mesura
d’inclusió. Estam parlant de necessitats especials.

I seguim. En el punt 3.3.2, en el primer paràgraf, afegir
“xarxa de serveis professionals des de l’etapa de 0 a 3 anys”, i
afegir un nou punt que seria crear un servei de resposta ràpida
per tractar els casos d’urgència, els protocols a seguir; per falta
de personal és molt lent i els centres necessiten actuacions
concretes en moments crítics; composició del servei de resposta
ràpida podria ser -és una proposta- un gabinet d’urgència:
serveis socials, un membre EOEP, un psiquiatre, un metge i
DUE, infermeria. 

Al punt 3.4.2, d’ensenyaments obligatoris, proposam afegir
que l’etapa escolar de 0 a 3 anys és el primer cicle de
l’educació infantil, i l’administració competent en matèria
educativa l’ha de potenciar com a tal, a més d’assegurar-se la
gratuïtat progressivament i incrementar l’oferta de 0 a 3 anys.

Al punt 3.5, de model lingüístic, proposam eliminar el
paràgraf 3 i canviar-lo per aquest: “Es potenciarà la
normalització de la llengua catalana com a pròpia de la nostra
comunitat i de les seves modalitats insulars sense perjudici de
la unitat de l’idioma per assegurar-se l’increment i l’ús com a
llengua vehicular de l’ensenyament i es garantirà l’ús de les
dues llengües oficials en vista a l’objectiu ineludible
d’assegurar que els alumnes tenen al final del període
d’escolaritat obligatòria un coneixement suficient oral i escrit
de les dues llengües oficials respectant el Decret de mínims”.

Al punt 3.6.1, simplement afegir una frase al final que és:
“garantir el mèrit estudiantil”.

Al punt 5.2.2: “garantir l’actualització i modernització de
l’educació i de la formació del professorat a través de
l’adaptació tecnològica, promoure convenis entre comunitats
autonòmiques o altres països per realitzar programes
d’intercanvi i d’incorporació de bones pràctiques educatives”.

Al punt 5.3.1 afegir: “aquest procés ha de tenir la major
transparència i responsabilitat per part dels avaluadors”.

I al punt 5.4, de formació permanent, al final: “reconèixer
la formació entre iguals a nivell de centre”.

Al punt 5.5, al paràgraf 8, afegir quan ha de ser l’avaluació
del professorat, i la proposta és “cada dos anys”.

I per acabar, afegir un nou punt, que seria el 6, consells
escolars municipals, insulars i autonòmic, consells
socioeducatius: “haurien de ser òrgans més vinculats ja que
realitzen una radiografia i un diagnòstic de la situació
educativa.”

Aquestes són les propostes, però referent al punt 2.3.1, que
és el que parla dels ajuntaments, volíem fer una petita relació
del que fem des del nostre ajuntament, on es fa un gran esforç
intentant millorar la col·laboració entre els centres educatius i
el seu municipi, s’assisteix sempre als consells escolars de
cadascun dels centres, comptam amb un consell escolar
municipal molt actiu que fa moltes propostes, analitza moltes
situacions i quasi sempre tot és per unanimitat.

Tenim un programa infantil per donar veu als infants i
organitzem un congrés anual i ells trien de quina temàtica serà.

Comptam també a l’ajuntament amb una xarxa escola
formada a la vegada per una xarxa de directors i una xarxa
APIMA que ens permet tenir contacte directe amb els directors,
proposam tots junts i decidim què podem fer com a activitats
extres, diríem, des de l’ajuntament. 

Organitzam també escoles obertes, escoles d’estiu, educar
en familia dins les escoles de pares, tenim un servei
d’orientació familiar amb una psicòloga, comptam amb policia
referent i tenim una comissió, a la qual don molt importància,
formada per representants d’altres administracions com per
exemple Menors, que ve del consell; delegat de reforma que és
representant del Govern; serveis municipals d’Educació, de
Joventut, de Serveis Socials i aquesta comissió és estratègica,
no tractam casos particulars, traçam línies d’intervenció
municipal i es treballa especialment per la prevenció i
l’absentisme escolar. 

Tenim també ajudes individuals per afavorir l’inclusió de
tots els infants al sistema educatiu ordinari, es paguen llibres,
material escolar, menjadors, taxis, reforç escolar, activitats
esportives i es col·labora amb programes que moltes vegades,
per mor de la realitat d’Eivissa, no vénen complets. Per
exemple el nou programa que s’acaba d’aprovar com és el
PROA, que és molt bon programa, hi ha instituts que ja ens
demanen pagar el transport perquè, per exemple, en el cas de
Balàfia que no és del nostre ajuntament, però sí rep alumnes de
Santa Gertrudis que sí que és del nostre ajuntament no poden
arribar fins a l’institut, simplement perquè no hi ha un transport
públic que uneixi els dos pobles.

I una cosa molt important que m’agrada assenyalar, crec
que una de les accions que més procuram fer en aquest
ajuntament és consensuar. Crec que val la pena assenyalar el
consens al qual solem arribar per a qualsevol petició que fem
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a altres administracions i per activitats que realitzam al
municipi. Un exemple darrer va ser la petició de la família
professional d’imatge i so, que va tenir lloc la setmana passada,
i bé, vàrem convidar tots els regidors de tota l’illa, també els
representants d’educació i vàrem consensuar una petició perquè
tots junts..., sobretot perquè hi hagi més oferta dins l’illa, i
intentar tenir un interès general insular, no només per al
municipi, sinó que pugui donar servei a tota l’illa.

I no ho sé, tampoc no voldria ser pedant ni ser vanitosa,
però bé, crec que per això i tal vegada per altres coses Santa
Eulària va ser nomenada Ciutat Amiga de la Infància amb
menció d’Excel·lència i crec que el motiu principal és l’atenció
i la relació que tenim des de l’ajuntament amb els infants i
sobretot amb les seves etapes educatives.

Per la meva part estic, no sé si..., gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Ara per tal de formular
preguntes o observacions passarem a donar la paraula als
portaveus dels grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula la Sra. Sara Ramón, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, moltes gràcies per la seva explicació, moltes gràcies per
ser aquí amb nosaltres explicant-nos una mica aquesta visió
local dels problemes que es troben al municipi. 

Creiem que els ajuntaments són molt importants i dins
d’aquest pacte educatiu que parla d’una comunitat educativa,
idò passen a tenir un paper molt important, crec que aquesta
visió local ens dóna moltes idees.

Crec que els ajuntaments fan una feina titànica ja que és la
primera porta on tots els ciutadans van a picar perquè els
responguin als seus problemes i moltes vegades fan
competències o resolen competències que no són seves. No sé
si té vostè aquesta visió que assumeixen competències massa
vegades que no són seves.

En relació amb infraestructures, és una realitat que hi ha una
carència, ja s’ha repetit aquí moltes vegades que l’illa d’Eivissa
n’és un exemple. Per tenir un pacte educatiu real sí que és
veritat que hem de comptar amb aquestes infraestructures i que
és necessari poder garantir aquests recursos. Per això ens
agradaria saber si pensa que hi ha d’haver un compromís d’una
dotació d’arribar a un tant per cent d’aquest PIB, el 8% que diu
la UNESCO, però sí a un mínim, i que hi hagi unes prioritats en
infraestructures.

Igual que hem parlat que hi ha centres integrats o que tenen
iniciatives, també hi ha ajuntaments que així ho fan, que fan
molta feina també ja per educar en comunitat, tal vegada tots
aquests exemples que ens ha dit, idò es veu que Santa Eulària
és un d’aquests ajuntaments, però n’hi ha d’altres que ho fan en
menor mesura, no?, que impliquen alumnes en decisions del
poble o que tenen un tant per cent d’alumnat nouvingut molt
elevat i han de tirar dels seus serveis socials, municipis que

tenen aules amb projectes o integrats, que això du unes
necessitats de més aules, més neteja, petites coses que no es
veuen, però que són una càrrega molt elevada per als
ajuntaments. Per això, m’agradaria saber si tot el que hi ha dins
aquest pacte educatiu es requereix als ajuntaments pensa que ha
d’anar amb una dotació que ha de... també s’ha de parlar d’una
dotació econòmica.

També ens trobam molts de municipis on hi ha l’escola
d’adults, a la qual també es dóna importància en aquest pacte
educatiu i pensam que és molt important, però també a molts
d’ajuntaments calen aules, calen espais, fa molt més... no hi ha
unes competències clares o fan més del que poden. Abans ha
dit vostè aquesta claredat amb les competències que crec que
és molt important.

També m’agradaria..., s’ha parlat aquí, hi ha hagut un debat
sobre la zonificació, si tal vegada ens pogués dir quina opinió
en té.

I per acabar, idò això, sempre demanam les propostes que
enyoren, però vostè ens ha duit una mica les propostes que creu
que s’han d’afegir, i nosaltres, idò, les estudiarem i les
valorarem.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, presidenta. Gràcies, Sra. Costa, per la seva
presència en aquesta ponència sobre el Pacte educatiu. 

Bé, és la primera compareixent que fa un recull d’esmenes
a aquest document tan precís i detallat com el que vostè ha fet,
en general hem debatut de qüestions més generals i no tant
anant al detall del que s’hauria d’esmenar en aquest document,
atès que la propera llei educativa que es faci no es farà en
aquesta comissió, sinó que serà redactada previsiblement pel
Govern amb la ajuda, això sí, de les conclusions que d’aquí es
puguin extreure. 

Bé, és de tothom conegut i de vostè, de les persones i dels
habitants de l’illa d’Eivissa que és especialment greu el
problema i la manca d’infraestructures educatives que pateixen
vostès allà i, en concret, hem sentit forces vegades parlar també
del seu municipi com un municipi en el qual feien falta també
millorar les infraestructures, no només allà sinó també a altres
llocs, i quina seria llavors la seva proposta a nivell de possibles
incorporacions a aquesta propera llei per tal de millorar les
infraestructures educatives, ja dic, no només a Santa Eulària del
Riu sinó a altres municipis i en concret a l’illa d’Eivissa?
Sabem també que aquestes mancances no són d’ara, són
mancances que s’arrosseguen d’un període de manca d’inversió
en educació, de retallades concretes fetes durant l’anterior
legislatura, però també d’una manca d’inversió en general a les
Illes a l’àmbit educatiu i pensam, o des de Podem hem pensat
des de sempre, que és una de les qüestions que caldria millorar
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de manera urgent, la inversió en infraestructures i tenir una
dotació millor en aquest sentit. Quina és la seva opinió sobre
aquesta manca de centres i com es podria això incorporar en
una propera llei?

Després també en el pla de les preguntes més concretes,
quines d’aquestes mesures de les que vostè ha parlat, tampoc
no amb molt de detall, però sí que n’ha enumerat alguna que
s’ha posat en marxa en el seu ajuntament, quines serien
exportables, quines pensa vostè que serien exportables a altres
ajuntaments per tal de millorar la qualitat de l’educació a nivell
municipal atès que és l’àmbit en el qual vostè fa feina?

I sobre el tema de l’escola d’adults, de la qual el meu
company Salva Aguilera ha batallat, sobre la qual ha batallat no
poques vegades i de la qual hem parlat, hem tengut l’ocasió de
parlar molt amb ell i amb altres companys i companyes
d’Eivissa, quina és la resposta que se’ls dóna sobre aquesta
escola d’adults i com pensa vostè que es podria solucionar
aquest problema?

Després una de caire més general que està relacionada amb
el tema de la manca d’inversió en educació, és a dir, en quin
sentit, no de la manca d’inversió, però sí de no arribar a
aquestes xifres que serien necessàries, encara que ja s’ha
comentat molt en aquesta comissió que no tot passa pel
finançament, no tot passa per un millor pressupost, també s’ha
de tenir en compte que els diners s’han de repartir d’una
manera equitativa i que no tot és tenir més diners, però sí quin
seria l’impacte de tenir un millor pressupost, i compensar que
això es podria solucionar el fet d’arribar a aquesta demanda
històrica de la comunitat educativa de tenir un pressupost de
1.000 milions d’euros destinats a educació i com podria això
repercutir també en les polítiques que fan vostès des dels seus
municipis. 

Per la meva part res més.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

Sí, bones tardes a tothom i benvinguda, Sra. Costa, a
aquesta comissió i moltes gràcies per la seva presència i les
seves aportacions, que li vull agrair. La veritat és que ens
hagués agradat poder escoltar també més veus diguem de
l’àmbit municipal perquè moltes vegades a aquesta comissió
duim poc rodatge, són les primeres compareixences encara,
però és que quan es parla d’administració educativa sembla que
només parlam del Govern, no?, de les Illes Balears perquè com
és el que gestiona les escoles, els instituts i el sistema, diguem,
d’educació obligatòria sembla que ell té a més tota la
responsabilitat, però vostè amb la seva intervenció ha posat
damunt la taula que els ajuntaments poden fer moltes coses, els
consells també poden fer moltes coses i si l’educació
efectivament és tan important com tots i totes deim que és

efectivament totes les administracions han de poder ser
administració educativa, cadascuna en el seu nivell, cadascuna
amb la seva responsabilitat. Però crec que la quantitat
d’exemples de coses concretes que fan, que vostè ha posat
damunt la taula, demostra que d’alguna manera els ajuntaments
també són a peu de carrer en tot el que respecte a la millora de
l’educació.

Dins aquesta relació de coses que ha fet o que fa el seu
ajuntament i que fan altres ajuntaments també, m’agradaria
demanar-li més concretament una mica com funciona el
Consell Escolar Municipal, si està satisfeta del nivell de
funcionament, crec que ja ho ha dit que sí, però una mica quin
és el paper del Consell Escolar Municipal a l’hora de facilitar
moltes de les coses que vostè ha presentat avui aquí i quin
paper haurien de jugar un poc en funció d’així com estan,
d’alguna manera, situats o retratats en el pacte educatiu, en el
document que tenim.

Finalment, sí que li volia demanar, vull dir dins aquest
paper, per ventura no tan administratiu, però sí també polític i
de coses que poden fer els ajuntaments en projectes tipus
ciutats educadores, amb aquella idea que la ciutat en la mateixa
manera en què s’articula, educa, no?, que tot educa, fins i tot
qualsevol activitat municipal que promogui el mateix
ajuntament, la manera en què s’articula la mobilitat o la idea
també aquesta de la ciutat dels infants de Francesco Tonucci,
que no sé si treballen vostès també a nivell municipal, i si pensa
que aquests tipus d’iniciatives també haurien de ser recollides
en aquesta proposta de pacte.

Moltes gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, si pensa si aquests tipus d’iniciatives, que no sé si
formen part del seu quefer, del que fan normalment a nivell
educatiu o dels projectes que tenguin a nivell municipal, però
si pensen que són idees interessants que s’haurien d’incorporar
a un pacte com aquest. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, presidenta, senyores i senyors diputats. Sra. Costa,
gràcies per ser aquí en qualitat de regidora d’un ajuntament.
Hem vist que s’han estudiat el document que tenim, és un
document que arriba, i ho sabem tots, arran d’un consens de la
comunitat educativa, un consens de la societat civil i pensam
que des del Parlament això ens hauria d’ajudar a arribar a
consensos per a aquesta futura llei educativa. 

Vostè, com a regidora d’Educació, ens ha posat damunt la
taula una sèrie de mancances que moltes vegades per no tenir
les competències un ajuntament, però per ser els que estan al
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costat del ciutadà, moltes vegades mancances que vénen de
l’administració supramunicipal vénen solucionades per
l’ajuntament. Amb això, què vull dir? El tema de les escoletes
és un tema que crec que preocupa a tots els ajuntaments, en
aquest document parla de la inversió progressiva que s’ha de
fer en l’ensenyament no reglat actualment, el 0-3, però a mi
m’agradaria saber si pensa que aquesta futura llei ha de parlar
d’uns mínims de suport, si no agafa les competències, almanco
d’uns mínims de suport als ajuntaments per poder tirar
endavant tota l’educació 0-3.

Per què dic això? Perquè els ajuntaments, i vostè ho sap, a
l’any 2008, la legislatura 2007-2011, es va fer un gran esforç
i una gran inversió en escoletes municipals perquè de l’Estat hi
havia unes ajudes, Educa3, per fer inversions, on la mentalitat
o es pensava que un terç ho pagaria l’administració
supramunicipal, es faria càrrec, un terç les famílies i un terç els
ajuntaments, això en el temps hem vist que no ha estat així i el
gran pes d’aquests doblers o de les inversions que hi ha hagut
d’haver és per als ajuntaments que són molt costoses i molt
dificultoses.

També sabem que molts ajuntaments fan un gran esforç, per
ventura a les grans ciutats és més complicat, però normalment
a la part forana, en els municipis, es posa a disposició del
poble, del municipi, les escoles s’obren, les escoles..., a la
societat; es fan conferències amb pares i infants; hi ha molts de
municipis que tenen els policies tutors, que disposen de
consells escolars municipals, de consells d’infància; de
coordinació amb les diferents escoles i òrgans que estan
directament..., serveis socials, policia; hi ha equips de
coordinació a molts de municipis amb centres d’adults, amb
consells de joventut... Crec que els municipis fan un gran
esforç, però m’agradaria saber, vostè com a regidora d’un
municipi, quina manca troba a faltar en aquest document que
pugui ajudar més a l’àmbit municipal la gent que tira endavant
les polítiques educatives.

En tema d’escola d’adults s’ha fet molta feina, hi ha moltes
CEPA o hi ha moltes iniciatives que s’han posat en marxa en
els darrers anys que ajuden en el tema dels adults, però també
és cert que els ajuntaments han estat pioners a formar, per
ventura no de manera oficial o de manera..., però sí que han
ajudat molt a formar persones adultes per al món laboral, per
a una millor..., bé, per incrementar els seus coneixements, etc.
Per tant m’agradaria saber què pensa que la llei ha de marcar de
mínims en el tema 0-3; què pensa que la llei hauria de marcar
en el tema de formació d’adults, sobretot encaminada en temes
municipals; i a veure -i és una pregunta que faig a tothom i
supòs que em dirà que sí- si troba important que hi hagi aquesta
futura llei educativa, i faig aquesta pregunta perquè crec que és
obligació de tots els grups parlamentaris estar a l’alçada de les
circumstàncies i donar solució a la problemàtica i al consens
que ens ha arribat des de la societat amb aquest document que
se’ns ha fet arribar. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. I ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, i moltes gràcies també Sra.
Costa -sí, aquí darrere-, moltes gràcies, Sra. Costa, per la seva
compareixença.

Vostè ens ha donat una visió interessant perquè és la de
l’àmbit local, que fins ara no l’havíem tingut, i vostè, a banda
d’explicar-nos les experiències positives del seu ajuntament,
que crec que en alguns àmbits és un referent i evidentment cal
tenir en compte, també ens ha fet una sèrie de propostes
concretes sobre el redactat mateix del pacte, i és una cosa que
la veritat és que fins ara no havia fet cap compareixent, i jo li
agrairia que vostè ho pogués fer arribar als serveis tècnics del
Parlament perquè també ens ho fessin arribar per poder tenir
clarament totes aquestes aportacions, perquè ha estat difícil
seguir-les en directe.

Això és tot. Moltes gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria el torn del Grup
Parlamentari Mixt, però com que la seva portaveu en aquesta
comissió, la Sra. Ballester, ha renunciat a participar-hi,
donarem pas al Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el
Sr. Enric Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, Sra. Costa, per ser aquí.
Crec que és important escoltar el parer de totes les parts de la
comunitat educativa respecte del document aquest que ara
tenim en estudi, que és el que ha presentat Illes per un pacte, i
que nosaltres aquí ara intentem analitzar-lo per fer propostes de
cara a una llei.

Vostè ha començat la seva intervenció dient que el pacte
educatiu és imprescindible, el pacte educatiu és imprescindible,
i ha començat a analitzar tots aquells aspectes que pensa que es
poden millorar del text, i en un moment determinat ha dit que
el nostre sistema educatiu necessita estabilitat, estabilitat, i que
aquest document ja ha fet mig camí d’aquesta estabilitat, i per
tant, arran d’això, em sorgeix una pregunta, és a dir, jo aquesta
pregunta la faig a quasi tots, però des del seu punt de vista de
l’administració local és com podem fer casar l’estabilitat que
requerim en el pacte educatiu amb la mobilitat de la població;
vostè com a regidora coneix clarament que la població del seu
municipi creix de manera ràpida, i això moltes vegades
trontolla amb la necessitat de tenir un sistema educatiu i unes
infraestructures estables, perquè si hi ha un creixement és
bastant difícil. Per tant m’agradaria veure l’opinió de
l’administració local.

I després també m’agradaria saber... que veiés com veuen
des de l’administració local el paper que ha de tenir aquesta
administració en la implicació dintre de les escoles per facilitar
l’autonomia de centres. Aquí els diferents ponents han dit que
resulta imprescindible, i el document així ho remarca, que
resulta imprescindible que els centres tinguin una autonomia i
puguin fer a través dels seus consells escolars aquell projecte
de centre de manera particular; per tant m’agradaria que digués
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vostè com veu que l’administració local pot participar en
aquests projectes individuals de centre.

I ja per acabar -crec que ja li han fet la pregunta-, si
considera imprescindible que aquest pacte que se’ns presenta
a través d’aquest document es transformi en un pacte polític a
través d’una llei d’educació, i, si ho considera així, quins
elements hauria de tenir aquesta llei per reflectir les necessitats
que puguin tenir els municipis, i també les especificitats dels
diferents territoris. Vostè ve d’Eivissa, Eivissa té uns problemes
educatius específics, i per tant la llei que ha de nàixer amb
caràcter més generalista també si ha de contemplar aquestes
diferències entre illes o no.

I res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. Ara la Sra. Costa té deu
minuts per poder contestar les preguntes i observacions
formulades pels grups parlamentaris.

LA SRA. REGIDORA D’EDUCACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EULÀRIA DES RIU, EN
REPRESENTACIÓ DE LA FELIB, (Ana María Costa i
Guash):

Primerament he de dir que la meva presència aquí, la meva
modesta presència aquí, jo som una regidora, les competències
en educació es basen quasi quasi en el manteniment de les
infraestructures, és a dir, que alguna de les preguntes les
contestaré des del meu punt de vista personal, què podem fer,
però no som tècnica i hi ha institucions més elevades que tenen
més capacitat de dir, però de qualsevol manera manifestaré la
meva opinió. No sé si em deixaré res; perdonau-me, no estic
acostumada a aquests parlaments, però bé, ho intentarem.

Per començar em parlaven també d’una feina titànica, i en
realitat és així, és així, és a dir, els ajuntaments som
l’administració més propera a la població, i on cauen tots els
problemes sempre. Per exemple un infant no entra a l’escola o
no és admès a l’escola als tres anys i tu pots explicar a sa mare
“és que nosaltres no podem fer res, has d’anar a conselleria...”;
és que li és igual, ella vol una solució i vol que nosaltres, com
a regidora, la hi solucionem. L’hi intentes explicar, posar en
contacte, sortiran les llistes, tal, però això no deixa de
preocupar a qualsevol família; en aquell moment el problema
principal de qualsevol família és que el seu fill o filla no ha
estat admès a l’escola, això és una cosa habitual a principi de
curs; llavors s’augmenten les ràtios i acaba solucionant-se, que
pugui triar el centre ja és una altra qüestió, però normalment els
infants són escolaritzats. No podria dir el contrari perquè no
seria ver, una altra qüestió és parlar de ràtios o d’on va a parar
aquest infant, si va a una escola propera o va a parar a un altre
ajuntament a quinze quilòmetres o a vuit o a deu.

En qualsevol cas, el que sí voldria dir és que intentaré parlar
una mica, en general, tenc moltes preguntes, no sé si llavors
vosaltres em podeu repetir alguna si no ho coment. En
qualsevol cas sí que m’agradaria que, modestament, però que
es tengués en compte l’opinió dels ajuntaments. És a dir,
aquesta figura tan simple com pugui ser un regidor comparat

amb un conseller, si a un ajuntament de vegades, moltes
vegades som capaços de consensuar molts de temes, què no pot
fer el Govern, em pregunt, perquè és, diríem, com si diu, si
compares una formiga amb un elefant, la potència, les
possibilitats del Govern són infinitament superiors a qualsevol
ajuntament.

Igualment -i ho repetesc i ho dic tranquil·lament- la infància
és una prioritat al nostre ajuntament i crec que ho compartim
amb la majoria dels ajuntaments, és una prioritat. L’educació
és bàsica, és la primera experiència que donarà vida de cara a
un futur, depenent de com visquis aquesta primera etapa
educativa probablement tindràs èxit o no. 

Per això ens preocupa especialment molt, moltíssim el
fracàs escolar malgrat que el nostre problema siguin les
infraestructures, eh?, però ens preocupa moltíssim que quan
arriben a segon d’ESO hi hagi aquest fracàs. 

Intentam de totes maneres, com sigui, donar suport a
aquestes famílies o a través d’Educació, que no en tenim
competències, o a través de Serveis Socials intentam recuperar
aquest infant. I de vegades fem projectes que són cursos
sobretot de l’escola també de formació, alguns que ja han
fracassat una vegada i una altra dins el sistema educatiu i tenen
aquesta darrera oportunitat i si se’n salva un nosaltres ho
celebram, un, no diré els quinze que fan falta per a omplir el
curs.

És a dir, pens que la relació que tenim els ajuntaments amb
la ciutadania és tan, tan propera que al final ens fem amb els
problemes dels nostres ciutadans i cercam o intentam cercar
solucions com podem.

En relació amb la zonificació que em preguntaves, jo en un
principi tenint en compte la situació del nostre municipi,
nosaltres tenim zonificació en l’àmbit d’instituts i no en tenim
a través de les escoles primàries, i pens que està bé perquè dóna
també una llibertat a les famílies de teòricament, dic
teòricament perquè no sempre vas a l’escola que demanes, però
teòricament poder demanar el centre que vols i dóna llibertat i
dóna satisfacció també a les famílies. Per tant, a la zona, a la
part de batxiller sí que n’hi ha, no sembla que funcioni
malament, tampoc no és que funcioni malament, però a les
escoles primàries jo personalment ho deixaria sense zonificar.
Ja que no podem arribar a tot, com a poc que les famílies
tenguin la llibertat de triar el centre.

Quant al nostre problema principal que és allò de les
infraestructures, que m’han preguntat moltes coses, com ho
arreglaria, com ho faria, com ho..., tenim un problema, tenim
un problema gros. Primer de tot, s’ha de tenir en compte que a
les Illes Balears cada illa té problemes diferents, estructures
diferents, però em centraré al cas d’Eivissa i en concret a
l’Ajuntament de Santa Eulària que és el que jo conec: augmenta
la població any per any, i quan tu portes retard en la
construcció dels centres educatius, perquè costa molt, us ho
assegur, aconseguir que es construeixi un centre educatiu són
anys i quan has arribat a tenir aquest centre resulta que el
problema ja no està solucionat perquè ja ens trobam una altra
vegada amb la mancança de places.
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Des del Consell Escolar Municipal, que també m’ho han
demanat, és un consell que és molt actiu i fa, com a poc, set o
vuit anys que dèiem s’ha d’ampliar..., és d’una línia el col·legi
de Sant Carles, s’ha d’ampliar, simplement per aplicar les
matemàtiques; cada any en aquest poble neixen 55, 51, algun
any 45, algun any 60, però és d’una línia, els altres no hi són,
i parlam amb l’escola i no tenen problema, és clar, els pares
que són a dins estan contents, però, i els que són a fora?

Nosaltres consideram que l’escola és un ens bàsic per al
futur d’aquesta persona i els seus amics i els seus contactes i la
seva vida comença a l’escola i en un futur és on viurà i és...,
almanco ho hem d’intentar, que els valors, les amistats, els...
quedi al poble i es formi poble. Si no cabem dins l’escola els
seus amics ja no són d’allí, són d’una altra banda i les seves
relacions.

Aquest problema el venim manifestant des de fa vuit anys,
encara no s’ha fer res. És a dir, s’ha de construir, estam a punt
de firmar un conveni, però és que quan el tenguem resultarà
que tenim un altre problema: ara ja no caben a Santa Eulària. 

Per sort, aquest any sembla ser que fa una setmana tenim
164 naixements i tenim 150 places, amb una mica de sort hi
cabran tots perquè llavors sempre hi ha un tant per cent de
famílies que trien escoles privades o l’escola anglesa. Per tant,
amb una mica de sort hi cabran tots i tendrem un any de
relaxació. 

Això vol dir que el problema està solucionat? No, ja sabem
els que han nascut l’any després, ja sabem que tornarem tenir
un problema, però ho diem, ja no sabem on dir-ho, és a dir, ja
no sabem on comentar-ho, a on passar-ho. I si això es va
retardant cada vegada el problema creix més i a Eivissa tenim
un problema; és a dir, el nostre municipi en concret, que jo ho
he comentat, però a Eivissa també, a la ciutat de Vila falta un
institut, a Sant Josep s’ha de construir una altra escola... 

La solució de moment és anar posant aules prefabricades,
de moment aguanta, aguanta, però no crec que sigui la solució
indefinida. Això són solucions temporals mentre som capaços
de tenir una escola nova, però aquesta escola nova quan
vendrà?, d’aquí a set o vuit anys amb el ritme que duim?, tenim
un problema.

La solució no passa per una solució que jo doni, passa
perquè l’administració que té les competències sigui conscient,
penso que ho és, però no pots agafar aquestes dades com a
números, ho has d’agafar com a problemes personals,
problemes familiars, si només veus un números dius “bé, aquí
sum, rest, aquests quatre que em sobren els duc a l’altre poble,
l’altre no sé què, ja ho tenim tot solucionat”.

Fa massa anys que estam patint aquesta situació. I crec que
s’ha de planificar i s’ha de treballar i no només passa..., en el
cas de Santa Eulària vàrem avançar el sòl per fer l’ampliació de
Santa Gertrudris que tenia un problema similar i per al segon
institut, dic segon, eh?, segon institut, amb una població de
38.000 habitants, 38, 39, estic parlant d’un segon institut.

Teníem una part del municipi que és Santa Gertrudis que
anava a Balàfia, la part del sud uns van a Vila, a un institut de

Vila, els altres a l’altre, però dins el centre... només en teníem
un, amb tota la problemàtica que això va significar de
saturació, amb torns de matí i tarda, al final després de moltes
batalles vàrem aconseguir que avançant el sòl l’ajuntament es
construís la primera fase. 

Hi ha molta gent que diu: “bé, a Santa Eulària s’ha construït
l’institut”, atenció, la primera fase, per a ESO, aquests infants
estan arribant a quart, no tenen lloc, i fa quatre anys que varen
començar la primera fase. És a dir, no ho sé, m’agradaria tenir
la capacitat de transmetre el problema com és. 

Crec que m’estic sortint del Pacte per l’educació, eh?, però
bé, com que consider que és un dels problemes greus... No pot
afectar que hi hagi un canvi polític perquè distorsiona la
programació que hi ha, no pot afectar, no, no..., no és seriós, no
pot ser, mani qui mani, s’ha de reclamar al que mani, a qui toca
en aquell moment, no pot ser, és a dir, una planificació s’ha de
complir i no es pot deixar tants d’anys.

Estic donant prou importància a aquesta part, llavors entraré
a la part d’adults que també és un problema, però m’agradaria
que em comprenguéssiu, no sé parlar d’adults quan tenc un
problema en primària que està encallat, però ho intentarem.

D’adults hem de dir que Santa Eulària, ho torn a repetir, la
població de 38.000 habitants, amb un elevat fracàs escolar
especialment a tercer d’ESO, tal vegada adults seria una
solució perquè es poguessin incorporar al món educatiu i seguir
avançant, però tenim una extensió, una extensió que dóna
alfabetització, que també fa falta perquè ve molta població
estrangera i també és necessari, però no ens soluciona el
problema del fracàs escolar. 

Bé, a un moment també s’ha parlat que sembla que tots
diem que el Govern és l’únic responsable i crec que no és ver,
el Govern seria la darrera peça responsable d’executar les
necessitats, però tots som responsables; quan jo deia,
comentava que la responsabilitat en educació és del Govern, és
del consell, és dels ajuntaments, és dels pares, és de les escoles,
les famílies, tots som responsables, tots ho som. 

El paper del nostre consell escolar és un paper prou
fonamental, portam molts de temes, en un principi xocàvem
una miqueta, però hem après a valorar que l’interès general és
el que ens mou i hem d’anar per a allò, hem d’anar per punts
que consensuam i hem d’estar tots junts perquè la percepció és
que mentre nosaltres discutim, no es fa res. Per tant, convé
arribar a un consens des d’ajuntament i escoles per estar tots
junts, per poder planificar i per poder demanar tots junts.

El paper polític de ciutats educadores va en la mateixa línia,
és clar que és important, és clar que és important. L’escola és
el centre neuràlgic d’aquests projectes. Nosaltres hem fet molts
de projectes també per obrir escoles obertes, que els boixos
puguin jugar, puguin jugar tranquil·lament, sense que siguin
plays o maquinetes i hem obert els patits, però sempre va a
càrrec tot de l’ajuntament. Alguna vegada, moltes vegades,
aprofitam subvencions per actuar a les escoles, donar suport,
rebre als nouvinguts, obrir les portes, treballar tots junts, que es
coneguin, sobretot també una mica per ajudar a integrar els
nouvinguts. Tal vegada per a la nostra població és complicat,
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però per a ells també, arriben a un món que no coneixen, que
no s’entenen, que és una cultura diferent i lògicament les ciutats
educadores, sigui quin sigui el projecte, nosaltres ens hem posat
amb Ciudad mira a la infancia, però no importa quin sigui el
projecte, és molt interessant per al benestar d’una comunitat. 

Quant a les escoletes, que em preguntaven, és cert que... no
record l’any, però crec que era el 2007... hi va haver un
projecte que ens varen donar ajudes per construir escoletes,
nosaltres en vàrem fer una, i promeses que hi hauria ajudes,
també llavors va venir la crisi, llavors la crisis se n’ha anat,
però els ajuntaments seguim tot sols compartint amb les
famílies les despeses i la preocupació de l’educació de 0-3
anys.

Quant a les propostes que he fet del Pacte per l’educació,
m’havia pres la llibertat de portar còpies, per si de cas, perquè
ja considerava que igual era dificultós. Si voleu llavors us puc
deixar una còpia, estaré encantadíssima que se n’accepti
alguna, si no poden ser totes. 

Quant a l’estabilitat és cert, jo començava parlant dient que
des d’Eivissa, i m’atrevesc a dir que des d’Eivissa, no només
des de l’ajuntament, el Pacte educatiu es veu com a una
necessitat.

L’experiència que vàrem viure quan el TIL va ser prou
preocupant, prou preocupant, jo també la vaig conviure,
tampoc no dic que fos el millor dels projectes, però sense cap
dubte la llengua anglesa haurà d’entrar dins el món educatiu, es
pot fer millor, també ho vàrem dir en el seu moment des dels
ajuntaments. I també ens va obrir els ulls una mica que per
ventura el tema de l’anglès era l’espurna que va fer esclatar la
inestabilitat, però va ser un procés, des del meu punt de vista
personal, incòmode, crec que varen sortir moltes coses, però va
sortir a lluir que feia falta una estabilitat i que s’havia de
treballar, havíem d’aprendre del que havíem viscut i que un
consens, des del meu punt de vista, és vital. 

Una cosa que sí cal tenir en compte, ho remarc, perquè
llavors també sortia aquí, és imprescindible que es conegui a
fons cada una de les Illes. La veritat és que tots som una
comunitat, però som molt diferents. A Eivissa hi ha molta
població dispersa i això dificulta molt, per exemple, el
transport escolar o l’accés a determinats centres escolars, i pens
que s’ha de tenir en compte; llavors vénen programes que estan
molt bé, però que a Eivissa són incomplerts i tal vegada dins
una ciutat no fa falta. Per tant, estudiar les característiques
pròpies de cada una de les Illes és important, és molt important. 

Segur que m’he deixat moltes coses a respondre, però... bé.
Disculpau, no estic acostumada a fer aquests parlaments, ja
havia començat així, i esper, com a poc, em conform si he estat
capaç de reflectir un sentiment i ajudar a conèixer la
problemàtica d’Eivissa en aquest cas. 

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Costa, per la seva assistència, per la
seva compareixença, per haver contestat les qüestions que li
han plantejat els diputats dels grups parlamentaris. 

Una vegada acabat el debat, i no havent-hi més assumptes
a tractar, tancam la sessió i recordem que dia 31, a les nou i
mitja, continuarem aquesta ponència.

Moltes gràcies.
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