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LA SRA. PRESIDENTA:

Començarem la sessió d’avui i, en primer lloc, els
demanaria si es produeixen substitucions. No hi ha cap
substitució.

Compareixença del Sr. Jaume Sastre i Font,
representant d’Unió Obrera Balear, i del Sr. Antoni Riera
i González, representant d’ANPE, 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 de la seva
actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
compareixença del Sr. Jaume Sastre, representant d’Unió
Obrera Balear, i del Sr. Antoni Riera, representant d’ANPE,
previstes 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. Jaume Sastre i el Sr. Antoni Riera. La
presidència, en nom de la comissió, els dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Jaume Sastre, per un temps de quinze
minuts.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ OBRERA BALEAR
(Jaume Sastre i Font):

Bon dia, primer de tot vull agrair aquest convit en nom
d’Unió Obrera Balear. A títol particular dir-vos que fa 33 anys
que faig escola, avui matí he fet escola i mai no m’havien
demanat opinió i, per tant, doncs, cal fer-ho constar. Molt bé.

El tema pel qual som avui aquí és parlar del pacte per
l’educació, aquest document, d’entrada vos he de dir que al
plenari del CEIB de dia 4 d’abril de 2007 Unió Obrera va votar
en contra, aquell dia vàrem votar en contra nou representants;
hi va haver tres vots a favor, però hi va haver nou vots en
contra, un vot d’Unió Obrera, quatre de l’STEI, dos d’UGT i
dos de Comissions Obreres, és a dir, que dels sis sindicats amb
representació a la Junta de Personal Docent No Universitari,
quatre varen votar en contra.

Per què vàrem votar en contra? Vàrem votar en contra
perquè Unió Obrera es va presentar a les eleccions fa quatre
anys amb el compromís que nosaltres assumiríem les decisions
de l’Assemblea de Docents. D’acord? Aleshores, l’Assemblea
de Docents, el febrer de l’any 2015, després d’un debat intens
als centres escolars, escoles i instituts, on vàrem debatre la
proposta document que ens va arribar on es varen adoptar
alternatives i després en dues assemblees generals, una a Sineu
i l’altra crec que a Inca, vàrem retornar el document amb una
sèrie de propostes de rectificació, de canvi. Això fa ser al febrer
del 2015.

Després, aquest document va ser aprovat pel plenari, dia 23
de gener de l’any 2016, i finalment va arribar al CEIB dia 4
d’abril del 2017,és a dir que hi va haver un any i mig... entre
mig on aquest document va ser objecte de posteriors canvis. 

Aleshores nosaltres... el 4 d’abril del 2007 vàrem votar en
contra perquè, vàrem argumentar que (...) la nostra opinió
aquest document, per ser ratificat per Unió Obrera, que recollia
doncs l’opinió de l’assemblea, això havia de tornar a les
assemblees de centre per donar-hi el vistiplau definitiu, i
després de l’assemblea docent tornar fer una assembla general,
però bé... Això va ser l’argument.

Si tenim en compte que es varen presentar esmenes fins al
darrer moment, l’abril del 2007, amb més motiu, no?, perquè
a aleshores si nosaltres votàvem que sí aleshores ens podrien
haver demanat explicacions respecte dels canvis que hi va
haver entre el document finalment aprovat amb esmenes
prèvies i el que havia aprovat l’assemblea.

Dit això, quin recorregut veiem en aquest document? La
veritat és que li veiem poc recorregut, el veiem més aviat com
a un document de cara a la galeria, un document més com a
instrument de propaganda i un document de papers banyats, per
un motiu afegit que ara explicaré.

De l’Assemblea de Docents va sorgir la idea que des del
moment que l’Assemblea de Docents era una entitat, era una
associació o una organització sense entitat jurídica, després de
tots aquests anys de lluita vàrem arribar a la conclusió,
moltíssima gent de l’assemblea, que calia apostar per un
col·legi oficial de docents de les Illes Balears en el qual els
docents poguéssim debatre les qüestions professionals, les
qüestions pedagògiques i fer una mica com ho tenen els metges;
és a dir, un col·legi oficial de metges, d’acord, on, al marge que
si hi estàs afiliat o no estàs afiliat a un sindicat, al marge que si
estàs afiliat a un sindicat o a un altre, els docents poguéssim
parlar entre nosaltres, debatre i després que l’administració
pogués tenir un interlocutor professional.

És a dir, els metges tenen el Col·legi Oficial de Metges i
tenen els seus sindicats i nosaltres vàrem arribar a la conclusió
que feia falta que els docents tenguessin també una entitat que
ens acollís, una casa del docent, i que l’administració pogués
dirigir-se a aquesta entitat com a representació dels docents, els
sindicats per unes qüestions laborals, com els metges, per les
qüestions professionals...

He de dir que demà farà un any que vàrem entrar una
sol·licitud en aquest parlament o més ben dit al Govern, perquè
un col·legi professional l’ha de fer el Parlament i ara fa un any
vàrem entrar una sol·licitud, ens vàrem reunir, personalment no
hi era, però..., vaja, nosaltres participam d’aquesta iniciativa,
amb la Conselleria de Presidència. 

Ha passat un any, hi va haver un altre contacte, però la
veritat és que ens han passat amb cançons. És a dir, ens vàrem
tornar veure amb Presidència, hi havia el conseller d’Educació
Martí March i aleshores ens varen dir entre altres coses: “bé,
que Europa no veia clar això dels col·legis professionals, que
no teníem futur”, i després també ens vàrem dir que ja hi havia
el col·legi de llicenciats i que el col·legi de llicenciats, doncs,
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segurament faria batalla legal i que bé i que no i que... Vaja, la
conclusió que en vàrem treure era que el Govern i els partits
que li donen suport, no sé fins a quin punt això ho varen
comunicar o no ho varen comunicar al partit del Govern, als
altres o...

El tema és que demà farà un any i ens han donat carabasses,
amb bones paraules, però carabasses, és a dir, no es vol canviar
l’statu quo, és a dir, els docents continuam sense tenir una
entitat a la qual l’administració estigui obligada a consultar
perquè un col·legi oficial és una entitat pública, per això per
fer-la s’ha de fer des del Parlament.

Aleshores, col·legi oficial de llicenciats, sí, però teniu en
compte que el col·legi oficial de llicenciats és una entitat que
respon a la situació dels docents de fa quaranta anys. En
aquests moments els docents... doncs, hi ha llicenciats, però hi
ha infantil, primària, secundària...

 A la documentació que vàrem presentar al Govern dèiem
que amb la llei a la mà volíem que aquest col·legi docent com
a mínim acollís el professor d’educació secundària, el professor
d’ensenyança artística, el professor d’ensenyança d’idiomes, el
professor d’ensenyances esportives, el professor de formació
professional, el professor d’universitat, el mestre d’educació
infantil, el mestre d’educació primària, és a dir, un lloc on tots
els docents des del principi de tot, de 0 a 3 anys, fins a la
universitat ens poguéssim trobar i debatre els nostres temes
professionals i després poder donar una opinió representativa,
com he explicat.

Aleshores què passa? Bé, aquest pacte, el document que
està avui damunt la taula, jo me centraré en l’apartat del
professorat, que és el darrer de tots i que doncs si el document,
la versió que manejava tenia 39 pàgines, l’apartat del
professorat n’ocupava 9. Però bé, si passam a l’apartat del
professorat, per exemple, en el punt..., ja a l’inici, la formació
inicial diu: “Per tal de millorar el disseny de la formació inicial
dels docents, es constituirà una comissió de treball entre les
universitats, l’administració educativa, els representants dels
docents, sindicats i la Comissió de seguiment del pacte per
l’educació”. He de dir que el pacte esmenta representants dels
docents, quins són aquests representants? 

En el punt 5.5.2 diu: “Les organitzacions sindicals i entitats
professionals de docents, -per tant, ja queda clar que una cosa
són els sindicats i l’altra les entitats professionals-,
representatives de l’ensenyament han de tenir cura amb les
universitats del pla de formació dels docents i del currículum
universitari”. Torna parlar d’entitats professionals, però quines
són? I així us podria esmentar més casos.

A l’avaluació del professorat i carrera professional parla
que això s’haurà de promoure en el futur un procés de
participació entre el professorat. Abans ja ens havia esmentat
en aquesta pàgina, tres vegades parla d’organitzacions
sindicals, entitats professionals de docents representatives de
l’ensenyament a l’hora de fer la formació permanent, a l’hora
de dissenyar el pla d’oferta de formació continua,
organitzacions sindicals, entitats professionals de docents
representatives. Aleshores explicau-me quines són aquestes
entitats.

Nosaltres aspiràvem i aspiram, perquè no hem tirat la
tovallola, això és una batalla política. Aspiram, i això us ho diu
un sindicalista, d’acord?, jo som un sindicalista, però abans que
sindicalista jo som, i he format part de l’Assemblea de Docents,
i els docents, la gran majoria vàrem arribar a la conclusió que
més enllà dels sindicats necessitam que la societat, el poder
legislatiu, en mirar els docents, pugui dir, amb qui hem de
parlar perquè us puc dir com a sindicalista que si un sindicalista
vol fer feina en pot fer molta, preparar les meses sectorials,
informar.

Però un sindicalista que li demanin, a veure quins cursos de
formació permanent..., escolta el cap un sindicalista el té a una
altra banda, d’acord? Si a això hi afegiu que nosaltres com a
Unió Obrera estam en contra que els sindicats hagin de
gestionar la formació i que la formació l’ha de gestionar
l’empresa, és a dir, l’administració en horari laboral i que els
sindicats no s’han de dedicar a organitzar cursets, això és la
nostra opinió, nosaltres ho duim com a principi, nosaltres no
organitzam cap curset, ni ho volem saber, no és la nostra feina.
Aleshores, és clar, si no hi ha una entitat..., en fi, nosaltres
vàrem fer molta feina sobre el tema del col·legi electoral, vull
dir..., vaja, la legislació, per exemple, què és un col·legi
electoral? És una entitat pública, mixta, però, per això
necessitam que aquest Parlament, que el poder legislatiu ho
creï.

Des de la conselleria del Govern ens varen dir: bé feu una
associació professional, sí, això és privat i n’hi pot haver tants
de caps, tants de barrets. M’explic? Fa falta que tots els docents
puguem tenir una sola veu, que ja tendríem cura nosaltres de
consensuar aquesta veu, d’acord?

A partir d’aquí el poder polític, vostès, en fi, vostès tenen
una vida activa de 4 anys, els docents 30-35 anys. Aleshores si
volen realment ajudar a l’educació, jo el que els deman és que
pensin no només en ara, sinó en demà, amb els que vendran,
d’acord? De què ens queixam els mestres? De què en 30 anys
ja m’han canviat la llei no sé quantes vegades, la terminologia.
I ho fa gent, per exemple la Universitat, vostès creuen que els
professors de la Universitat coneixen l’experiència actual real
a les escoles? Un professor d’universitat, encara que sigui
catedràtic, com el Sr. Conseller, vengui vostè a un segon
d’ESO, un primer d’ESO, un sisè. Vengui vostè a veure com
se’n surt, m’explic?

Aleshores què necessitam? Necessitam recuperar el prestigi
de la professió i això passa perquè els polítics ens escoltin. 

Ara no els agradarà el que els diré, però els ho he de dir
perquè..., fa uns mesos vostès varen aprovar un document, en
Ple, sobre els deures escolars, se’n recorden? Sí, sí, el nostre
sindicat els va estirar les orelles. Jo els he dit que cap pare no
va venir a dir-me, ni els meus companys: he decidit que el meu
fill no farà els deures escolars, perquè hi va haver una
associació de pares que va convocar una vaga d’una setmana
perquè els nins no fessin deures escolars. La veritat és que a
Llucmajor cap pare no va fer arribar: eh!, he decidit que el meu
fill no farà deures escolars.

Però bé, vostès creuen que això ens afavoreix als docents,
que el Parlament aprovi, perquè els nins s’avorreixen, no han
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de fer deures escolars? Jo no diré si estic a favor o en contra, jo
dic que això no ens ajuda gens. Ens hauria ajudat que haguessin
parlat amb nosaltres, amb un col·legi oficial i dir, a veure què
us sembla això?

Perquè, és clar, jo no m’imagín que un parlament es
pronunciï sobre que un operat del cor, perquè s’avorreix a la
UCI, als dos dies ha de sortir, o sí? Els metges tenen un
protocol, un operat del cor una setmana a la UCI i una setmana
a planta. Que t’avorreixes? Fill meu, què vol que hi faci!
Escolta, ja mirarem si et posam un televisor o no. Però,
aleshores, vostès creuen que això ens ajuda?

Quina és l’opinió majoritària dels claustres? Escolta, tothom
es creu en el dret de dir-nos com hem de fer la feina, tothom. I
això no ens ajuda gens, ni ens motiva, el contrari, d’acord?, no
ens motiva.

Aleshores dit això, que m’han dit que ho digués i ho he de
dir, aleshores la nostra opinió és que tenen una oportunitat, no
sé si encara hi són a temps, però bé, les eleccions són l’any 19,
no?, per fer una cosa que quedarà en el temps, d’acord? I això
ho deman també a l’oposició, no al Govern, a tots. No és bo per
a l’educació que el poder legislatiu, que les associacions de
pares tenguin un interlocutor de la professió docent?

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sastre hauria d’anar acabant.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ OBRERA BALEAR
(Jaume Sastre i Font):

D’acord. Perquè, és clar, els sindicats som diferents entitats
i com entendran, tenim la nostra competència, la nostra...,
d’acord? Però un col·legi oficial representaria la veu
consensuada dels docents.

I amb això acab.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Sastre. Té la paraula el Sr. Antoni Riera,
per un temps de quinze minuts.

EL SR. REPRESENTANT D’ANPE (Antoni Riera i
González):

Bona tarda. Primer de tot, l’agraïment de la meva entitat la
qual represent, perquè crec que també és la primera vegada que
sent que som convidats per un parlament, per escoltar el que
hem de dir i quina és la nostra postura respecte de la possibilitat
que arribem a acords per poder fer i dur endavant un pacte
educatiu.

Bé, també vull dir una mica la història recent. Jo vaig entrar
en aquest sindicat i vaig agafar el relleu del meu antecessor, al
qual també estic molt agraït, el Sr. Antoni Martorell, que estava
dins el Cercle per l’educació, una entitat que durant aquests
anys de crisi, aquests anys de conflictivitat va començar a
treballar i a elaborar el que coneixem avui en dia com Illes per

un Pacte, però que no era així fins que es varen començar a
afegir Menorca, Eivissa i Formentera.

Sé que ha estat un procés llarg. Jo hi vaig entrar així, i s’ha
hagut de sofrir, vull dir que hi ha hagut moments d’esperança,
hi ha hagut moments que s’ha hagut de ser flexible perquè tots
som diferents; hi havia unes 40 entitats diferents, de l’escola
privada, concertada, escola pública, el tercer sector, sectors
empresarials, etc.. Hem après, hem après d’aquesta situació, i
entenem la necessitat d’elaborar un pacte educatiu que vagi més
enllà de les simples entitats. Creim que és necessari perquè
donar continuïtat a un sistema educatiu o a una normativa
educativa amb independència dels vaivens que hi pugui haver,
siguin de caire polític o siguin de caire econòmic o siguin de
caire social, l’educació, les necessitats d’educació avancen, i a
vegades molt més ràpid del que avançam nosaltres. Jo a tots
vostès els veig ara amb un ordinador aquí davant, i segur que
molts de vostès, o alguns de vostès, perquè n’hi ha que sou més
joves, no varen pensar mai que poguéssim avançar tant ni en la
informàtica, com avui en dia dins les aules, com els mòbils; els
nins ens sobrepassen, ens sobrepassen les noves tecnologies, la
manera que tenim de cercar la informació ara és diferent, la
tenim a mà, a l’abast, en tenim massa, d’informació, fins i tot,
i les filigranes que ha de fer el professorat dins l’aula, amb 25,
27 alumnes de diferents necessitats, sabem que no hi ha només
un tipus d’intel·ligència sinó que n’hi ha molts, quasi totes les
aules avui en dia tenen diagnosticat alumnat amb necessitats
educatives especifiques, i això ens obliga a parlar, a tenir un
contacte més pròxims amb les famílies, a tenir un contacte més
pròxim amb l’administració, amb els representants dels
treballadors.

Dons així nosaltres, dins aquest context, vàrem dir, quan es
va presentar aquest projecte, vàrem donar el nostre suport; no
vàrem donar un suport, un sí, diguem-ne, absolut, sinó un
suport que venia una mica condicionat i amb un compromís
també per part de l’administració. Tenim en compte que aquest
pacte són grans trets o grans línies de treball, i és un pacte que
requereix desenvolupament, és un pacte que en el seu punt,
diguem, quan ens parla del que es pretén del pacte, el que
pretén el seu objectiu principal és afrontar d’una vegada per
totes el fracàs escolar a les aules, aquest gran índex que tenim
a Espanya, a Balears, de fracàs o abandonament escolar. El que
pretén és donar un impuls a l’educació i comprometre’ns tots,
i tots som des de les famílies als pares, els sindicats, els
representants, el professorat i també els partits polítics, que
representen també les famílies i representen tota la societat.

En aquest aspecte el Sr. Conseller es va comprometre que
en el desenvolupament cadascú desenvoluparia els seus àmbits
corresponents: a la Mesa sectorial de la concertada
desenvoluparien aquells apartats que l’afecten; a la Mesa
sectorial de la pública també desenvoluparíem, no? És ver que
es va donar un període que va parèixer que se sumaven la resta
de sindicats de la pública, i pareixia que ens havíem de posar
d’acord, fins i tot crec que l’Assemblea de Docents també hi
estava representada i va venir, no? En aquest aspecte nosaltres,
per responsabilitat, quan vam veure que no es va arribar a
l’acord que s’esperava -era l’esperança que teníem, que fos
així- tenim la responsabilitat de continuar negociant, i serem
aquí fins al final, vull dir que no partirem, però tampoc no
esperarem que ens treguin. El que vull dir és que consideram
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que és fonamental, perquè tocam sector productiu en el punt
2.3.10, els tres sots-sistemes de formació professional, que
consideram que la formació professional a altres indrets com el
País Basc està molt millor desenvolupada, molt més ben dotada
econòmicament, i aquí ens fa falta que la acabem de
desenvolupar. Ens fa falta també saber tal vegada cap a on
volem derivar els estudis dels nostres nins i nines, de quina
manera, què, com i quan ho volem aconseguir entre tots.

Tenim també que si volem recuperar... volem recuperar el
paper del docent, volem recuperar també la valoració social
dels docents, doncs una manera és tenir-los en compte.
Nosaltres com a sindicat petit, dels més petits dels sis sindicats
que configuren el professorat de la pública, si estam tot sols
pensam que anirem coixos; per tant agraïm que vostès també
estiguin ...m’he fixat que molts professors o molts directors de
centres que..., doncs més o convidin, que donin una segona
oportunitat perquè tots..., que sigui un pacte que parla
d’inclusió, que diu que hi siguem tots i anem tots a fer feina
amb un objectiu comú, que ens convidin a tots els representants
de la pública, de la privada, però tots, que això consideram
nosaltres que és un eix fonamental; un eix fonamental perquè
també els sindicats ens hem presentat a eleccions i representam
cadascú una part, i entre tots representam el conjunt del
professorat, i vostès representen el conjunt de la societat. Per
tant en aquest aspecte i amb aquesta legitimació consideram
que s’ha d’anar treballant. Cal fer més feina, vull dir que el
queda clar per a ANPE és que hem arribat a un punt de feina,
hem arribat a unes decisions, a unes conclusions, a uns punts
fonamentals que necessiten desenvolupar i cal anar treballant.

Pel que fa també a la formació inicial del professorat
nosaltres tampoc en aquest aspecte són d’aquests aspectes que
consideram que s’han de dur a les meses, hem de veure quina
és..., s’ha de negociar quina és la formació que necessita el
professorat, tant la inicial com la contínua, com les vies
d’entrada a la tasca docent.

També hi ha un tema, pel que fa referència a la carrera
professional de què parla el pacte, a Madrid s’està negociant,
també, vull dir que l’àmbit competencial que tenim aquí també
és limitat, depenem de normativa estatal i també de
competències estatals. Nosaltres podem desenvolupar la nostra
i arribar on volem, i podem anar a Madrid i vostès com a
representants parlamentaris a Madrid poden defensar els acords
als quals aquí s’arribi, o les postures que majoritàriament aquí
s’estiguin defensant, però allò ideal, i des de Madrid el meu
sindicat fa anys que demana, i ja és la tercera o quarta vegada
que s’intenta negociar un estatut docent, amb una carrera
professional que determini exactament cap a on anam, i hi ha
uns eixos bàsics, nosaltres som funcionaris i funcionàries
d’aquesta comunitat, però també ho som a l’àmbit estatal,
pertanyem a territori d’aquí, de la comunitat balear, però som
funcionaris de MUFACE. 

I en aquest aspecte el que pensam és que és molt interessant
el que ha passat, perquè ens hem reunit moltes entitats amb
diferents punts de partida i hem estat capaços de posar-nos
d’acord. Per tant si hem estat capaços de posar-nos d’acord en
punts delicats en els quals en un principi no hi estàvem, i hi ha
hagut vegades en què les reunions han estat molt dures, hem
arribat a vegades a desanimar-nos, a tenir confrontacions,

doncs hem pogut, com a mínim, plantejar aquests mínims, que
ara ANPE el que demana als parlamentaris, el que voldria és
que, per una banda, que es continuï negociant, que sigui un
pacte integrador, que hi siguem tots, que hi siguem tots els
representants del professorat de l’ensenyament públic, n’hi ha
més del concertat i del privat i tal vegada hem de fer un esforç
i hem de fer una passa més, i que també es doti, si es fa una
normativa educativa, que també es doti pressupostàriament, es
doti pressupostàriament perquè es puguin posar tots els
recursos necessaris per al professorat, tant a nivell
d’infraestructures, que també fan falta, com a nivell de dotació
de recursos materials i humans, i a totes les etapes educatives,
tant les obligatòries com les postobligatòries, FP i Universitat.

I no tenc... he acabat, supòs, abans d’hora. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Riera. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. Té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la
Sra. Sara Ramón, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RAMÓN I ROSELLÓ:

Bé, moltes gràcies. Moltes gràcies als dos ponents per les
explicacions. Seré molt breu.

Vull dir que aquest pacte d’educatiu va néixer de baix, va
néixer per una necessitat social realment. M’agradaria
preguntar-li al Sr. Martorell si creu que és necessari aquest
pacte educatiu, si creu que és necessària una llei educativa
autonòmica, perquè és de les veus més crítiques que han passat
per aquí, i saber si estarien, si pujarien al carro si els
acceptassin la seva proposta o en parlassin o debatessin això
del col·legi oficial de docents. 

Creiem que, bé, sí que és veritat que és difícil que hem
d’arribar a uns acords de mínims i que vostè ha dit que no ha
tirat la tovallola i que, bé, que hem de seguir treballant per no
tirar la tovallola. També ha comentat que moltes vegades no
se’ls escolta i jo pens que aquest és un exercici que feim tots,
que escoltam moltes opinions de diferents àmbits i és molt
positiu i molt enriquidor i crec que, bé, que escoltant i parlant
es poden arribar a punts en comú.

M’agradaria que em comentàs quina és la seva opinió sobre
el MIR educatiu, això els ho preguntaria als dos.

També li volia comentar que el nostre partit no està a favor
de les prohibicions quan parlam de deures o de vegades hem
parlat de llevar el llibre escolar o en això, idò, li don tota la raó
que hem d’escoltar als tècnics i als docents i les prohibicions no
pensam que duguin a cap lloc sinó que a vegades les coses es
van equilibrant, que són altres temps i que a poc a poc les coses
aniran canviant i de vegades no fa falta donar un cop damunt la
taula sinó que poc a poc un es va adaptant. 

Sr. Riera, idò, crec que com tots fa aquest esforç d’arribar
a uns mínims, que a vegades és complicat perquè sabem que
són formes de veure-ho diferent. Bé, el mateix, m’agradaria que
ens digués la seva opinió sobre el MIR educatiu, que ens ho
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comentàs, i aprofitant la notícia que ha sortit avui sobre ANPE
que ens explicàs aquest posicionament de la ruptura d’aquest
pacte d’estabilitat d’interins del Govern si ens podria una mica
explicar el seu posicionament.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Ramon. Entenc que la primera part de
les seves preguntes anaven dirigides al Sr. Sastre, com s’ha
referit al Sr. Martorell, però crec que van dirigides al Sr. Sastre,
és així? Molt bé.

Idò, passam al Grup Parlamentari Podem Illes Balears, té la
paraula el Sr. Salvador Aguilera, per un temps de cinc minuts.

EL SR. AGUILERA I CARRILLO:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Vull donar-li la benvinguda
tant al Sr. Sastre com al Sr. Riera, la veritat que, com ha
comentat la Sra. Ramón, haver escoltat al Sr. Sastre ser molt
crític davant aquest pacte educatiu, bé, és posar els punts sobre
les is sobre determinades qüestions.

Voldria fer moltes preguntes, intentaré fer-les a cadascú o
seran per als dos. En aquest sentit, al Sr. Sastre demanar-li,
quins són els elements que ha fet o han provocat el vot en
contra, o dit d’una altra forma, què pensen que com a mínim
des del seu sindicat, i bé, també des d’ANPE, però sí que és
diferent la seva resposta, el seu posicionament, quins elements
mínims serien necessaris o podrien estar dins aquest pacte?

Una qüestió també important i sobretot val per als dos,
sobretot que com ja s’ha comentat el tema del pacte a nivell de
la subcomissió a nivell estatal i sobretot per a ANPE,
concretament al Sr. Riera, pensen realment que hi haurà canvis,
és a dir, que realment aquesta subcomissió provocarà o donarà
canvi d’aquesta llei educativa de la LOMCE que tenim avui per
avui i que ens condiciona directament a la llei o a la futura llei
autonòmica? I, quin marge podem tenir en aquesta elaboració
d’aquesta llei educativa a nivell autonòmic?

Més qüestions, també s’ha comentat, sobretot a nivell
mediàtic, i realment ens preocupa en certa forma el tema dels
interins. Sabem perfectament, i això des de Podem ho hem
manifestat des del primer minut, quan va sortir la nostra
formació, que a Balears, per desgràcia, tenim una de les més
altes taxes, pràcticament un 40% i en determinades illes com la
meva, Eivissa, o Formentera, arribam al 50 o més; realment,
aquest 8% que ha dit des de Madrid, s’ha dit a Madrid,
s’assolirà? D’acord, és una qüestió reduir el percentatge
d’interins al 8%, això és obvi que per a nosaltres, o almenys
personalment ho veig utòpic, i dins d’aquesta realitat, quines
mesures a llarg termini per intentar reduir aquesta interinitat
que tenim tan agreujada durant tants d’anys? Quines mesures
proposen des dels seus sindicats?

Una altra qüestió interessant que fins ara cap representant
de les diferents organitzacions, plataformes o centres que han
vengut hi han fet referència, al col·legi professional, és la
primera vegada, fer present només que creiem que fem història

i, bé, comentar que en el cas d’Eivissa recentment s’ha creat
l’Associació Professional de Docents d’Eivissa, i sembla que,
com ha comentat el Sr. Sastre, a l’hora de tenir una veu els
docents, i aquí en tenim uns quants, som presents, pensam que
això pot ser un petit pas cap a un nou escenari. Com valoren
aquesta qüestió? I si no, de quina forma es podria donar davant
aquest aturament per part del Govern, en aquest sentit jo he
estat sobre aquesta qüestió, Sr. Sastre, i no ens ha informat el
Govern en el sentit de tot el procés que hi ha hagut paralitzat
sinó que ha estat a petició meva davant d’aquesta qüestió.

Important, com recuperam el prestigi dels docents? És una
qüestió que no només vostès han comentat sinó que altres
compareixents ho han fet present, com pensen des dels seus
sindicats que podem recuperar aquest prestigi?

També una qüestió per als dos, quins són, i no ha fet
comentari, quins són els principals mals o problemes del nostre
sistema educatiu? I, quines són les necessitats més peremptòries
a les quals hauríem de fer front?

Més qüestions, sé que és una bateria molt llarga, però bé,
tema drets i deures de la concertada. En el document no es fa
pràcticament cap referència sobre els drets i deures de l’escola
privada, subvencionada amb fons públics, i sempre es fa
referència a l’escola pública. Què pensen respecte d’això?

Després, per acabar, també, i la Sra. Ramon ho ha comentat,
MIR versus carrera professional. En aquest sentit, des dels seus
sindicats, organitzacions, quins elements pensen que han de
contribuir, tant d’una banda com d’una altra, perquè els docents
estiguin més considerats, puguin... tenguin un recorregut
professional?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Aguilera. 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, Sr. Sastre i Sr. Riera, benvinguts en nom
del meu grup parlamentari. Començaré... així com han
intervingut vostès, amb el mateix ordre, pel Sr. Sastre, de totes
maneres moltes preguntes ja me les ha trepitjat el diputat de
Podem.

Sí que li volia demanar a veure si ens podria concretar
algun motiu més que justificàs el seu vot en contra del pacte,
perquè, així com al document tenim els annexos que expliquen
el vot particular de l’STEI i de Comissions per diferents temes
com és el tema de la insuficiència pel que fa al català,
l’oposició a la LOMQE o que no hi hagués una menció
expressa a la derogació de la LOMQE, la invasió -diguem-
d’alguna manera de competències laborals per part de la
definició que es fa de les funcions del professorat..., si hi ha
alguns motius que comparteixen també amb els altres sindicats
en aquest sentit per estar-hi en contra? Perquè si no... tal
vegada ho he entès malament, però com que ha lligat el parer
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desfavorable que tenen respecte al document, ho ha lligat com
al futur de si es crea o no es crea el col·legi professional, és
clar, no m’ha acabat de quedar clar... un poc aquesta relació.

Dit això, vull dir que... crec que això de la creació del
col·legi professional és una decisió evidentment legítima de
l’Assemblea de Docents...

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ OBRERA BALEAR
(Jaume Sastre i Font):

Ha sortit de l’entorn, eh?, vull dir...

LA SRA. PRESIDENTA:

No pot entrar en debat.

EL SR. ABRIL I HERVÁS:

És una decisió legítima de l’Assemblea de Docents, jo com
a docent crec que no és la fórmula per solucionar els problemes
de l’educació ni tampoc per valorar com s’hauria de valorar el
paper dels docents. Crec que el prestigi que s’ha de retornar a
la docència s’ha de retornar des de múltiples actuacions, però
no he acabat d’entendre aquesta vinculació que ha fet entre una
cosa i l’altra, perquè en teoria vostè estava convidat aquí,
diguem, com a responsable sindical i pensàvem que intervindria
més per qüestions que tenen a veure amb aquesta tasca.

I sí que li voldria reiterar això que li ha demanat el Sr.
Aguilera també, a veure si hi ha possibilitat, perquè vostè no ha
estalviat en qualificatius respecte del pacte, si és salvable, quins
serien els mínims que el farien salvable, més enllà de la qüestió
que ha plantejat de la creació del col·legi professional.

I al Sr. Riera, avui matí també hem tengut un parell de
sindicats per aquí, avui matí eren Alternativa i Comissions
Obreres, ens han parlat una mica de la dinàmica que hi va haver
al Consell Escolar i que es va estar a punt d’arribar a un acord,
que hi havia com una tercera columna d’esmenes que s’havien
transaccionat, etc., que ens donàs el seu parer de per què no es
va poder arribar a un acord, perquè almanco la impressió amb
la qual m’he quedat és que si que hi va haver, almanco per part
d’aquests sindicats, un esforç de rebaixar plantejaments, però
que al final a les votacions es veu que no hi va haver èxit, no?

Perquè, en tot cas, està clar que el consens en l’àmbit social
és més que millorable i en l’àmbit polític no diguem i ja
partim..., efectivament en la part política ja partim amb un
handicap i és que hi ha un partit que directament no vol ni venir
a escoltar els actors educatius, no?, amb l’excusa que primer
que vengui un pacte a nivell estatal. Jo entenc que són
dinàmiques distintes, que evidentment l’Estat ha de fer..., tanta
sort s’assolís un pacte i que s’assolís una llei, però d’alguna
manera també és un menyspreu a la feina que s’ha fet aquí
prèvia perquè, independentment que un estigui més en acord o
més en desacord amb aquest argument, s’ha de reconèixer que
és una feina que ve d’anys enrere en la qual ha participat molta
gent. Només per això crec que valdria la pena venir a escoltar
i... si s’han de fer retrets als ponents es fan per part de qui no
pugui estar d’acord en el que es digui. Però, respecte d’aquest
pacte estatal sí que m’agradaria saber quines són les

expectatives que té el seu sindicat, perquè, o jo tenc almanco la
sensació que en aquesta legislatura, on, a més, no hi ha una
majoria estable a nivell estatal i d’altres, crec que no... més
enllà dels debats que es puguin fer, crec que serà complicat
amb la correlació de forces que hi ha arribar a cap mena de
pacte. Per tant, un motiu més perquè aquí almanco no ens
quedem de braços creuats.

Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Abril. La diputada del Grup
Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES ha excusat la
seva absència per motius de salut i no podrà intervenir
evidentment. Ara donam la paraula al 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. Moltes gràcies també Sr.
Sastre i Sr. Riera per les seves intervencions.

Passaré a comentar i a formular alguna observació a la
intervenció del Sr. Sastre. Jo li agraesc molt l’explicació de tot
el tema del col·legi oficial, té raó el company David Abril que
en aquest cas venia més per la seva faceta sindical, però he
trobat molt interessant l’aportació que ha fet perquè realment
aquest doble nivell de participació del professorat en la
direcció, la gestió del sistema educatiu, s’ha posat en evidència
amb la resta de companys sindicalistes seus que han
comparegut aquí. És a dir, és clar, no s’és capaç de distingir els
dos plans, el que és purament sindical del que és pedagògic
professional i els professors, els mestres han de tenir la
possibilitat d’intervenir en aquests dos plans.

És clar, si tota la participació dels docents es redueix al pla
purament sindical, si l’aportació que fan els professors a la
definició d’un model educatiu es redueix a la part corporativa
sindical, totalment legítima i que hi ha de ser i que és molt
important, estam perdent una gran capacitat que els docents ens
aportin la seva visió pedagògica i professional totalment
necessària també per definir aquest model. Per tant, respecte al
dubte que vostè ha plantejat de si el Govern ens manté informat
de les reunions que vostès han tingut amb el Govern pel tema
del col·legi oficial, jo li he de dir que pel que fa al meu grup
parlamentari no.

I que sàpiguen que en aquest tema ens tenen al seu costat.
Nosaltres amb els companys de Menorca que estan implicats en
aquest projecte..., doncs ja ho saben i nosaltres creiem que seria
una gran aportació.

Només pos sobre la taula que a l’any 2007 es va crear en
aquesta comunitat autònoma el Col·legi Oficial de Dietistes i
Nutricionistes i al 2008 el Col·legi de Llicenciats i Doctors en
Ciències Ambientals. No sé per quin motiu no podria haver-hi
un col·legi oficial de docents en aquesta comunitat autònoma
tenint en compte..., crec que aquests són els dos darrers que
s’han creat i no fa tanta estona.
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Passant a un segon tema que vostè ha plantejat, que és el
tema de fins a quin punt aquest parlament pot dir als docents
com han de fer la seva feina, estic d’acord amb vostè que
aquest parlament no ha de dir als docents com han de fer la
seva feina, però també li he de dir que no sé si la informació
que vostè té sobre el que va aprovar aquest parlament és gaire
encertada, perquè de fet aquest parlament no va dir que no hi
havia d’haver deures, va aprovar una proposició no de llei -si
no recordo malament- en què es demanava al Govern que
prengués les mesures perquè els centres, en ús de la seva
autonomia pedagògica, fessin un pla per ordenar el tema dels
deures de manera..., per un motiu molt simple: perquè s’havia
detectat que moltes vegades professors docents individualment
donaven deures als alumnes i això els carregava la motxilla de
deures, sense que hi hagués un control de la suma de totes les
petites decisions que havien de prendre els seus docents.

Aleshores, l’acord que va prendre aquest parlament va ser
instar el Govern que prengués les mesures perquè els centres,
en ús de les seva autonomia pedagògica, prenguessin les
mesures de coordinació dels seus claustres per tal de garantir
que... la càrrega de deures dels fillets era assumible. Perquè, és
clar, jo entenc perfectament la seva visió, jo que soc pare no li
he de dir a vostè com ha de fer la seva feina, però, és clar, el
mateix argument li plantejo de la mateixa manera: vostè que és
mestre potser tampoc no ha de dir, o si ho ha de dir, ha de ser
amb uns límits, què han de fer els meus fills quan surten de
l’escola, perquè és clar l’escola és formació per a la vida, però
la vida té altres coses a part de l’escola. I les famílies aspirem
que fora de l’escola també puguem fer una sèrie d’activitats
amb els nostres fills.

Aleshores, el seu argument, la comparació amb el metge
portat a l’extrem, podria voler dir que vostès disposen de la
vida dels meus fills tot el temps. Això portat a l’extrem, ja estic
fent una reducció a l’absurd, evidentment. Per tant, amb això el
que li vull dir és que no s’ho han de prendre tan malament i que
fins a cert punt és normal que vulguem arribar a un compromís
quant a l’ocupació dels temps dels alumnes de les Illes Balears,
perquè si no podríem arribar a l’extrem que els nens de les Illes
Balears no fessin res més que dedicar-se a qüestions escolars.

Això ha estat utilitzat pel Partit Popular per dir que està en
contra de les prohibicions, cosa que jo, Sra. Ramon, amb tota
sinceritat li he de dir que me’n alegro, i suposo que a partir
d’ara permetran que la gent voti i en lloc d’enviar-los policies
i a donar-los cop de porra per prohibir el dret més elemental,
que és el de votar, ara resulta que estan en contra de les
prohibicions i ara són anarcosindicalites. Me n’alegro molt que
el Partit Popular estigui en contra de les prohibicions i suposo
que també en contra de les normatives.

Nosaltres no. Nosaltres estem a favor de prohibir segons
què, efectivament, i si pot ser de permetre el màxim de coses
possibles, també.

Passant al Sr. Riera, només li vull fer una consideració
sobre el tema del pacte estatal, que és un tema que evidentment
surt moltes vegades i que, és clar, que tenim en compte, i
després també un tema que vostè ha dit i té molta raó, i és que
el nostre marge de maniobra per fer una llei educativa és molt
estret, tenim una llei estatal que és molt invasiva de les

competències autonòmiques. Aleshores nosaltres som
conscients d’açò i en el debat..., és clar, aquí això dóna lloc a
una determinada actitud en aquesta comunitat autònoma, bé,
esperem que canviïn la llei estatal i que aquest pacte estatal por
la educación doni resultats. 

Nosaltres, tot i ser conscients de les limitacions que vostè
diu, creiem que hem de fer l’esforç d’aprofitar al màxim les
escletxes que ens deixi la legislació estatal, per mirar de fer el
màxim. És veritat, jo pens que potser el Sr. Sastre, quan diu que
és paper banyat i que és propaganda de cara a la galeria, supòs
que hi és també aquest element, és a dir, el pacte educatiu parla
de moltes coses que realment no tenim capacitat de canviar, els
temes de la carrera professional per exemple, per parlar dels
temes que afecten al professorat, que és un element que està tan
regulat pel fet de tractar-se d’un cos funcionarial i per tant, està
sotmès a tota una legislació estatal, tot el tema de l’accés a la
professió, de la promoció dins la professió, etc., doncs és molt
difícil de regular, en aquests moments gairebé impossible, per
a la comunitat autònoma.

Però nosaltres el que volem és ser agosarats en aquest sentit
i intentar com a mínim fer una llei educativa balear que ens
permeti aprofitar les escletxes, perquè sabem que hi ha altres
comunitats autònomes que gràcies que tenen una llei educativa,
alguns elements que nosaltres no trobem la manera de forçar les
costures de la LOMCE, altres comunitats autònomes, gràcies
que tenen una llei educativa, ho han pogut fer. Per tant,
creiem...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Castells hauria d’anar acabant.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Sí, ara acabaré Sra. Presidenta, només una última pregunta
que li vull fer al Sr. Sastre, ara que estem parlant de l’àmbit
espanyol. Tornant al tema del col·legi professional, saben
d’algun cas d’alguna comunitat autònoma que tingui constituït
un col·legi oficial de docents?

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pertocaria donar la paraula
al Grup Mixt del qual n’és portaveu la diputada del Grup
Ciudadanos, que ha expressat la seva voluntat de no participar
en aquesta ponència. Per tant, donam la paraula al Grup
Parlamentari Socialista. Té la paraula el diputat Enric
Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, donar les gràcies
al Sr. Sastre i al Sr. Riera per ser aquí i exposar els seus punts
de vista, crec que fan l’exposició des del punt de vista sindical
i el recorregut del text d’Illes per un Pacte des del punt de vista
sindical. 
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Jo per això volia centrar-me en l’exposició del Sr. Sastre
que ha començat ja amb una visió de les més crítiques que ha
passat per aquí respecte d’aquest text i ha parlat que fins al
darrer moment s’havien presentat esmenes al text, vostè ha
parlat de què s’havien presentat esmenes al text, i no es van
acceptar d’aquella manera. Jo volia a veure si ens podia fer
arribar, o explicar alguna d’aquestes esmenes que fos important
i que determinàs que votàs en contra d’aquest text.

Després li volia fer tot una sèrie de demandes, però crec que
la resta, el Sr. Aguilera ja li ha fet una bona bateria, crec que
seria duplicar-les. Sobretot per a mi el que crec que és
important, vostè ha parlat de la necessitat de recuperar el
prestigi del professorat i per poder recuperar aquest prestigi del
professorat vostè ha dit que això passa per escoltar, cal escoltar
els claustres, etc. Per tant, a mi m’agradaria saber l’opinió seva
com a sindicat, com podíem reflectir, és a dir, en una futura llei
educativa com podríem reflectir aquest canal d’escoltar els
claustres per poder recuperar el prestigi; és a dir, quins
elements hauria de tenir la llei, a grans trets, que fossin
imprescindibles per poder escoltar el professorat.

També li volia demanar, vostè ha parlat de la Universitat,
que la Universitat està com a separada de la docència. A mi
m’agradaria saber l’opinió de la UOB, com pensa que es podria
connectar la Universitat amb les escoles, amb la realitat de les
escoles perquè realment la Universitat és la que fa la formació
inicial del professorat i és la que dota de la formació inicial i,
per tant, si hi ha aquesta desconnexió, tal vegada la formació
inicial trontolla.

Respecte l’exposició del Sr. Riera, ha tornat insistir en el
tema de la valoració social, però ha parlat de l’existència d’un
pacte estatal i d’altres. Aquest matí quan ha vingut..., no
recordo, crec que ha estat el Sr. Baos, per part de Comissions
Obreres, ha parlat que..., és clar, en el pacte estatal
s’introdueixen elements que no es troben en aquest document,
ha parlat concretament d’un, que jo crec que és important i és
el tema de la religió, el tema de la religió dintre de (...). A mi
m’agradaria saber si ANPE considera que aquest és un element
que ha d’estar reflectit o pot ser un element d’aquests que es
pot en certa manera modular, per poder en virtut d’arribar a un
consens, a un pacte; és a dir, volia saber exactament això com
funcionava.

I després quan parla d’arribar a acords, a mi m’agradaria
saber, ja és la darrera pregunta, en relació a l’autonomia de
centres de què parla el text, en relació a l’autonomia i al procés
innovador de centres, introducció d’innovacions, etc., com veu
el seu sindicat el tema del que parla el text de la selecció, s’ha
parlat de selecció de professorat, o més aviat del tema de la
perfilació de places, en funció de les necessitats del centre. És
a dir, l’accés a la funció pública ha de ser seguint els principis
d’igualtat, capacitat i mèrit, però m’agradaria saber l’opinió
d’ANPE, o quina és la postura d’ANPE davant la introducció
de possibles perfilacions per part de centres, per part dels
equips directius, o per part dels claustres, etc.

Era el que volia saber. Res més, moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Casanova. Per contestar les preguntes
o observacions formulades pels grups parlamentaris té la
paraula el Sr. Jaume Sastre, per un temps de deu minuts.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ OBRERA BALEAR
(Jaume Sastre i Font):

Bé, una quantitat de preguntes extraordinària. A veure, per
no repetir-me faré dues o tres explicacions que poden servir per
a tots, perquè hi ha preguntes que es repeteixen. 

A veure, jo crec que a l’hora de plantejar-nos una actuació,
val la pena distingir els àmbits on tenim poder d’incidència i els
que no. És a dir, per exemple, tema ràtios, essencial; tema
centres escolars que falten, essencial; tema amiant, amiant a les
escoles, tema barraques, barracons, això és un tema econòmica,
per tant, hem d’anar ja a un tema de finançament. Record
mirant papers aquests dies, en Damià Pons conseller
d’Educació l’any 2000 deia que allà on Extremadura tenien
1.000 milions de pessetes, perquè encara no hi havia l’euro, per
a activitats extraescolars, Balears en tenia 33. La manca de
finançament és endèmica, d’acord? Si a això hi afegim la crisi,
en què no s’ha pogut fer el manteniment d’edificis, aleshores
estam en una situació..., som una comunitat autònoma que rep
població, constantment ens arriben alumnes nous i si ho
comparam amb Extremadura, els habitants que tenen i els
doblers que s’hi inverteixen, és que no hi ha color. Escolta, el
que som aquí hem d’afrontar una situació que, en fi, això ja és
el Govern, la consellera d’Economia, el Sr. Montoro i tota
aquesta història.

Per tant, el tema que em dieu de la LOMCE, el tema del
pacte de Madrid, això també forma part d’aquest paquet,
d’acord? Aleshores, quin poder d’incidència té aquest
Parlament sobre això? La realitat ens indica que és molt poca,
és molt poca, perquè hem vist governs d’un partit o l’altre, el
govern Bauzá, o el govern de la Sra. Armengol, o abans el
govern Antich, o pactes de progrés, i govern de Jaume Matas,
però és que el finançament ja ens va arribar deficient amb les
transferències. Aleshores s’ha de posar.

Quina impressió ens hem endut quan anam a negociar i a
parlar amb el conseller Martí March i el seu equip? Molt de
fatalisme, “bé, això és el que hi ha”, “en fi...”. Nosaltres li
vàrem dir “escolti, per què vostès no preparen o no lideren un
moviment de la societat civil per exigir un nou finançament
digne?”, nosaltres ens hi apuntaríem, perquè les coses són com
són, vull dir, si no hi ha doblers ja pots... Per tant això seria una
qüestió.

Després hi ha un altre camps que no és qüestió de doblers,
és qüestió de voluntat. Sí, el tema del col·legi oficial no costa
un euro, és una qüestió de voluntat. Ara, evidentment hi ha gent
a qui no interessa, hi ha sindicats als quals no interessa que hi
hagi el col·legi de docents, això està més clar que l’aigua,
d’acord? Jo he dit que parlava en nom d’Unió Obrera, que és
un sindicat que es va presentar per primera vegada el 18, perdó,
el 18 no, fa quatre anys, el 14, i que un dels plantejaments, dels
compromisos que vàrem assumir davant els nostres votants era
que nosaltres assumíem les decisions de l’Assemblea, d’acord?
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Aleshores m’heu fet la pregunta de quina és... coses concretes
en què no estam d’acord. He intentat explicar que nosaltres
vàrem dir que no perquè, en fi, volem consultar amb la nostra
gent; és a dir, això que es va fer d’assemblees centre per centre
i estudiar el document, això vos podeu imaginar la feinada que
és, i consensuar, i propostes, i després dur-les a assemblees,
però de tot Balears, perquè a Menorca també les assemblees
varen dir, i la feinada que és tot això. Aleshores nosaltres
vàrem dir “escoltau, no aneu amb presses perquè aquí, entre
febrer de 2015 i abril de 2017, aquí s’han canviat coses i
nosaltres no podem assumir i votar; nosaltres el que volem és
això, dur-ho a les assemblees de centre i tornar a mirar i que les
assemblees de centre diguin ‘escoltau, sumam pros i contres, sí
o no?’; si no votam a favor a veure si podem canviar alguna
cosa o encara hi ha un marge de negociació.” Jo això és el que
he dit, que quedi molt clar.

És a dir, en un moviment assembleari tu mires enrere,
nosaltres no decidim dins un despatx quatre, m’explic?, i més
d’un document que du un rodatge d’anys, que du una
implicació que... Jo som crític però també si he de donar
ditades de mel en don, cap problema. Aquest document tot això
que ha suposat no té gaire precedents, és un moviment de base,
eh?; hi ha des de l’Escola catòlica, concertada, privada,
associacions de directors, sindicats de docents..., i per tant té
molt de mèrit, però, en fi..., no vos enganaré, jo aquí vendré a
dir el que trob que he de dir, o he de dir el que voleu sentir?
No.

Aleshores anem perfilant que el temps passa. Aquest pacte
va sortir d’una necessitat social després de veure que en trenta
anys ens han canviat la llei no sé quantes vegades i, pel camí
que anam, ens la tornaran canviar. Solució: s’ha de parlar i ha
de ser un pacte que vengui de baix, que surti de les associacions
de pares, d’usuaris, de les sales de professors, d’acord? 

Què més? El MIR. Què voleu que vos digui?, jo enguany
torn a tenir un màster d’un jove que ha acabat i fa les
pràctiques, fa el màster, l’any passat també. Ara vénen amb la
idea que els han ficat que tot és un joc, tot ha de ser col·lectiu...
Bé, sort que aquests al·lots han estat alumnes meus, i
francament els vaig demanar si a la Universitat els feien les
classes com un joc; no!, ah, idò, com anam?, si tu defenses que
és un joc tot ha de ser un joc, ha de ser un joc la classe de la
Universitat, ha de ser un joc la prova de selectivitat, ha de ser
un joc..., ha de ser un joc poder ser pilot, ha de ser un joc tot,
i col·lectiu. I el màster el vos fan com un joc?, ah, no. Idò mira,
escolta, fes el que jo et dic però no facis el que jo faig. Això a
mi no em serveix, perquè, clar, ell es troba amb una realitat
després dins l’aula, un joc, entres com a col·lega i et sortiran
per la finestra. A mi alumnes em varen sortir per la finestra, el
primer any, perquè a la facultat no m’havien preparat. Per tant,
el MIR; evidentment s’ha de tenir en compte l’experiència, i
allò que deman és que se’ns escolti.

Això dels deures, Josep Castells o Sr. Castells, va coincidir
amb un anunci d’IKEA, va coincidir amb un anunci d’IKEA,
que venien que els nins no han de fer deures i que els dissabtes
i els diumenges eren per anar a IKEA i dinar i sopar allà. Va
coincidir que aquesta confederació de pares de tot Espanya va
fer una vaga de deures d’una setmana, m’explic? Vull dir,
escolta, tu veus això i dius, però, a veure, què han de pensar els

al·lots. Jo només deman que se’ns escolti, que se’ns escolti,
però, clar, necessitam interlocutors, perquè ara si vosaltres heu
de fer una consulta a qui heu d’anar?, a qui heu d’anar?,
m’explic? Si no donau-me alternatives. És a dir, aquí el mateix
document parla d’associacions de docents; a Eivissa han fet
l’associació, però és que a Mallorca també la farem però per
donar batalla per al col·legi oficial, però, clar, si no ens donen
una mà per fer el col·legi oficial... Aleshores hem dit que, bé,
crearem l’associació, però l’associació és associació privada,
un col·legi oficial és públic, corporació de dret públic,
m’explic? Això no és la solució, és que..., (...), no, no, jo no dic
que això sigui la solució, és un tema de tenir interlocutors, una
qüestió laboral, meses sectorials, però després hi ha per
exemple el tema ara aquest, per cert, dels deures; els sindicats
ens hem de ficar en això?, com ho feim?, cream una comissió?,
no cream una comissió? M’explic?

La Universitat. Hi ha professors que estan darrere la
promoció del col·legi que són de la Universitat, però són
professors que han passat per l’escola, que tenen experiència a
secundària i a primària, m’enteneu? Aleshores, és clar...

Fracàs escolar. Clar..., per a mi una de les causes del fracàs
escolar -aquell senyor ha dit la desconnexió-, bé, idò, miri, dins
l’ensenyament hi ha una desconnexió molt gran entre infantil,
primària, secundària i Universitat; els professors de secundària
sabem com funcionar primària si tenim fills, i si hem anat a
veure els mestres intuïm com funciona; els mestres de primària
saben com funcionam els instituts si hi han tengut els fills i han
vengut i han parlat amb nosaltres; de la Universitat, què saben
a la Universitat com funcionam?, això sí, típic, un professor
d’universitat: què feis als instituts que cada dia vénen més o
manco preparats i tal?! Als instituts sentiràs professors -jo,
perdonau, però no ho faig-, què fan a primària que els al·lots
cada dia ens arriben més o manco preparats?!, que arriben a
primer d’ESO i s’aixequen quan volen, i surten i...? M’explic?
És a dir, no hi ha una coherència, i això...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sastre, hauria d’anar acabant. Perdoni, però, vagi
tancant.

EL SR. REPRESENTANT D’UNIÓ OBRERA BALEAR
(Jaume Sastre i Font):

Sí, bé, hi ha moltíssimes coses. La LOMCE és un altre tema
d’aquests que és Madrid, però la solució la donam aquí, en això
som capdavanters, és a dir, parlar-ne. Però, clar, la solució no
és aquí te pillo aquí te mato. Aquestes esmenes no eren nostres,
eren d’altres entitats, m’explic? Aleshores nosaltres hem dit
“escolta, nosaltres això ho volem dur a les assemblees perquè
sigui representatiu, perquè se sentin implicats, perquè si
impliques la gent després et respon; si no la impliques no et
respon, d’acord?

Què més, què més?, és que hi ha moltíssimes coses.

Prestigi, confiam en els mestres, confiam en els mestres.
Qui ha d’elegir el director?, doncs com es feia abans d’Aznar,
els claustres. Això ara, de perfil, d’agafar..., això és molt
perillós, pot induir nepotisme, amiguisme, etc. Si s’ha d’anar
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per aquí, doncs que això hagi de tenir el suport dels claustres,
dels consells escolars, m’explic?, és a dir, que no sigui l’equip
directiu, dos, tres que s’ho munten i tip-tip, i ja m’obris una
porta que ves tu..., ja no la pots tancar, crees un vicis terribles.

El tema de les oposicions, miri, nosaltres hem fet una
proposta que és canviar el model, però el model és Madrid,
però és clar, quin és el model que proposam nosaltres?, llevar
la part teòrica, perdó, llevar la part teòrica i centrar-ho en una
part pràctica a fi que els interins no hagin de recuperar tota la
teoria que sabien i que fa vint anys que no han tornat veure al
cent per cent. M’explic?

Però és clar, això és a Madrid i escoltaran, escoltaran el
nostre model? Però estam treballant per a respostes a tots els
nivells.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Sastre, crec que el temps ja... s’ha superat.

EL SR. SASTRE I FONT:

Bé, si m’he deixat alguna cosa concreta, m’ho demanau i en
xerram. Vull dir, si no contest és perquè no tenc més temps.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. Té la paraula el Sr. Antoni Riera, per un temps de
deu minuts.

EL SR. REPRESENTANT D’ANPE (Antoni Riera i
González):

Molt bé. Contestar si és necessari un pacte educatiu, el que
és necessari és parlar, el que és necessari és parlar per mirar
d’arribar a acords perquè la situació ha estat molt complicada,
en l’àmbit educatiu és complicada i complexa, en aquest
aspecte tenim no només... la conjuntura econòmica i la
dependència que tenim de Madrid, no tenim autonomia
financera. Un dels problemes principals que tenim aquí en
educació i en altres àmbits supòs que també és el finançament,
és a dir, podem elaborar i podem parlar de fer projectes, podem
parlar d’autonomia de centre, podem parlar que els centres
funcionin amb una autonomia pedagògica, podem parlar d’una
autonomia de gestió, però també necessitam autonomia
financera.

Podem parlar d’una formació professional absolutament...
vull dir, obsoleta, sobretot a determinades famílies
professionals com informàtica, mecànica, totes les noves
tecnologies, infraestructures, per no parlar també de les
infraestructures que tenim aquí perquè tenim unes
infraestructures que han estat, no vull dir abandonades, però no
han estat ateses el que haurien d’haver estat ateses i ja sabem
què passa en això.

Tenim sobresaturació als centres, ens han quedat petits.
Molts d’aquests centres tenen aules prefabricades, no sé si en
tenim 167, n’hem parlat.

Tenim sobresaturació a les aules si pensam en un alumnat
tan heterogeni com el que tenim, no només heterogeni en
nacionalitats també en necessitats, necessitats educatives
específiques, diagnosticats, molts no diagnosticats. Tenim una
sobresaturació i crec que som de les poques comunitats
autònomes que creixem anualment en un nombre d’alumnat que
fa que haguem de contractar contínuament nou professorat,
contractar noves aules, sobresaturar i sobredimensionar les
ràtios.

Tenim professorat que ha estudiat una carrera universitària
que s’està format així com pot per poder afrontar la gran
quantitat de demandes que té dins l’aula. Tenim professorat que
fa de psicòleg, fa de papà i de mamà, fa de professor,
professora, fa de germà, de tiet o de tieta, fa..., fan el que poden
perquè realment fan virgueries.

 Tenim professorat que... he vist a formació professional
que a vegades en posen dels seus per poder... aquests anys
haver tengut recursos i tenir un poc de pintura, a l’institut de
Manacor, per poder fer front al material que havien d’emprar
amb l’alumnat.

Per tant, el primer de tot que necessitam és creure en el que
tenim aquí i necessitam parlar-ne, per tant, n’hem de parlar i
entre tots veure a quina solució arribam.

Han demanat també l’opinió sobre el MIR educatiu, bé,
això és molt nou, el MIR educatiu sí que el meu sindicat ha
negociat..., sí que ha negociat, hi ha hagut diversos intents de
negociació de la carrera professional i la demanda d’un estatut
docent en termes semblants al que té el personal sanitari; vull
dir, que determinàs quines són les vies d’accés, les necessitàs
de formació inicial; que determinàs una vegada que som dins
quina és la mobilitat, les possibilitats de carrera professional,
i també el final d’una professió, no?, perquè entram més joves
i ens jubilam més vells, i esperam tots poder-nos jubilar, però
ni tenim... quan tenim 60 anys no tenim les mateixes habilitats
ni capacitats ni la força de quan en teníem 30, tant de bo fos
així!, Superman ho té així, no?, no torna vell mai, té molts
d’anys, però nosaltres no som supermans tot i que fem molts
d’esforços dins les aules.

Això està reconegut? Crec que a nivell de pares i mares
que..., o jo, quan he dut els meus fills i han tengut el seu
professor o el seu mestre, la seva mestra, és clar que sí que era
reconegut, però a nivell de reconeixement a nivell com que ens
reconeixen la mateixa autoritat que puguin reconèixer a un
metge, no, a nosaltres ens ho discuteixen tot, als professors
se’ls discuteix tot i se’ls qüestiona quasi tot. I quan ho fem molt
bé també se’ns reconeix per part d’aquests pares i els nins ens
duen el regalet (...), etc., i és clar que sí que és un
reconeixement. Parlam de relacions humanes, passam moltes
d’hores amb els nins i les nines, tenim bons vincles i tenim des
del que passa a les famílies, des que ens barallam, el dia que
ens va bé, ens reconciliam i intentam donar els continguts
curriculars fins on podem arribar, que no sempre hi podem
arribar, per diferents motius.

Després han demanat respecte del posicionament del pacte
educatiu i mesures d’estabilitat. Bé, ja sabeu el que ha sortit per
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premsa, es va negociar i es va arribar a un acord de majoria
sindical per a millores d’estabilitat, que no un pacte educatiu. 

Jo vaig entrar a l’any 1996, al 1998 va començar a haver-hi
pactes educatius i des d’ANPE la nostra postura, pensam que
un pacte educatiu és més complet perquè inclou mesures
d’estabilitat i aquestes mesures d’estabilitat, amb les quals
nosaltres estam completament a favor, però hem considerat que
no són suficients, ens hagués agradat compatibilitzar en aquests
en què es va pactar a Madrid una gran i massiva oferta
d’oposicions, que també consideram que és necessari perquè
s’han de reduir les taxes d’interinitat i, com molt bé heu
comentat, que fins i tot a Eivissa possiblement són més grans
que les que tenim a Mallorca i molt per damunt de les que
tenen a altres comunitats autònomes en l’àmbit estatal. La
major estabilitat que podem tenir està claríssim que és una
oposició perquè això dóna places de plantilla i ja no hem de
patir, però és que fa tants d’anys que no n’hi ha que el que
demanàvem era un canvi més tranquil.

Nosaltres demanàvem un calendari, un pacte d’estabilitat
compatible amb fer oposicions a sis any, cinc, sis anys. Per
què? Perquè això donava oportunitat de presentar-te dues o tres
vegades i et dóna com a interí, interina la tranquil·litat a aquell
professorat que fa anys que no estudia, per exemple, de dir: bé,
tindrem aquest temari..., i encara no sabem a nivell estatal,
perquè ens diuen: a l’any 2020 canviarem el temari, (...) a l’any
(...) canviarem el temari. És necessari canviar-lo, sí, està
obsolet, en mecànica, en informàtica, etc., idò ja espavilau,
digau quin temari serà i com ho fareu. 

Nosaltres volíem tranquil·litat, per estudiar es necessita
tranquil·litat, i no podem tenir a determinades edats, en què ja
tenim gent major, que tenim gent de quaranta i busques,
cinquanta anys que ha passat vuit o deu anys... i si parlam d’FP
fins i tot més, en què no hem tengut oposicions, i ara han
d’estudiar i, com ho fem? És que ara ja tenc al·lots i, a més,
tenc els meus pares per la part de dalt que també necessiten un
poc d’ajuda; i com em repartesc, si jo necessit quatre hores per
estudiar cada dia i en tenc una?

Bé, hi ha solucions, una seria que des de Madrid, i nosaltres
ho aplaudirem si a Madrid es decideix que... el sistema
d’opositar, que és injust, perquè treure tres boles i fer una
exposició científica dels coneixements que hem adquirit a la
universitat ja els hem tengut allà, perquè ja estam validats per
una universitat que ens ha donat aquests coneixements. Però
també d’alguna manera hem de complir amb la possibilitat que
tothom es pugui presentar a oposicions. Quin?, sistema
diferenciat?, seria altres possibilitats, no ho sé, no sé com està
aquest tema. De moment tenim el que tenim, i a allò que tenim
anam, i nosaltres el que feim és informar els nostres usuaris i la
gent que necessita la informació de quin és el camí que tenen
ara i al que poden jugar. Després podem fer càbales i podem dir
com serà el que voldríem, això sí, però no podem fer res més
aquí.

Bé, respecte d’allò del MIR, ja dic que des del meu sindicat,
si és un MIR com els dels metges o semblant al que fan els
metges que hagin de fer una..., o un text de pràctiques a les
escoles per tenir aquesta formació i tal, bé, s’ha de negociar. Jo
crec que n’hauríem de parlar molt, això és un tema delicat,

perquè si tenim alumnat que està de pràctiques dos anys, què
passa?, que estan allà mirant allà dins i deixam de contractar
interins i interines?, com ho feim?, o hem d’esperar que ja
estiguin cobertes totes les places que s’han de donar per
oposició per no perjudicar absolutament cap interí o interina
perquè es pugui treure la seva plaça? Sorgiran molts de dubtes,
en això, jo també els tenc, no crec que ningú ho tengui clar,
encara.

Bé... heu demanat a veure..., necessitats, bé, ja ho han
demanat, les infraestructures, la finançació..., aquestes taxes de
reposició, arribarem al 8%?; jo no crec que arribem al 8% en
tres anys, ja ho dic així de clar. És igual si hi ha 1.000, 1.000 i
1.000 places, que nosaltres consideram que n’hi hauria d’haver
manco, perquè es va signar un acord marc amb aquest govern
en què estava previst inicialment de 600 a 800 places anuals;
això hagués estat molt bo per als nostres interins i interines,
perquè feim una programació a sis o a vuit anys d’oposicions
i mirar de donar facilitats, i quan dic donar facilitats -i ho
vàrem demanar l’altre dia i no ens cansarem de demanar-ho- és
que també els nostres interins i interines, per què no arbitram
des de Funció Pública un sistema perquè puguin tenir dies
lliures no remunerats o mitjanament remunerats, o que puguin
tenir permisos no retribuïts per poder-se dedicar un temps a
estudiar?, perquè és que van angoixats; és a dir, com ho faig jo
per atendre les meves necessitats, conciliació, vida familiar,
personal, i a més a més les meves hores de feina?, perquè la
feina no s’acaba dins el centre, la feina, la tasca, la tenen el
professors, també, no només els al·lots, i s’ha parlat d’això, i
ANPE va ser molt crític en aquest tema quan hi va haver
aquesta vaga, entre cometes, de pares o d’algunes associacions
de pares en contra dels deures; els deures a vegades no són
necessaris i és vera que jo també tenc fills i la veritat és que a
vegades els han posat molts de deures i a mi també m’ha fet
ràbia, però, escolta, també hi ha al·lots que necessiten els
deures com a reforç, i aquí hauríem de parlar, hi hauria d’haver
més diàleg, en els consells escolars, els claustres, com ho
feim?, i posar-nos d’acord.

LA SRA. PRESIDENTA:

Sr. Riera, hauríem d’acabar, per favor.

EL SR. REPRESENTANT D’ANPE (Antoni Riera i
González):

Em sap greu, no he contestat ni... Bé...

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Hem arribat al final d’aquest debat. Gràcies
al Sr. Sastre i al Sr. Riera per les seves aportacions.

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