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

DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 353-1992 Fq.Con.núm. 33/27 IX legislatura Any 2018 Núm. 98

 

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

Sessió celebrada dia 18 de maig de 2018 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Compareixença del Sr. Andreu Crespí i  Plaza, exdirector provincial del Ministeri d’Educació i Ciència, i  del Sr. Bartomeu
Llinàs i Ferrà, exdirector provincial del Ministeri d’Educació i Ciència i exconseller d’Educació del Govern de les Illes
Balears, per tal d’exposar la seva visió i opinions sobre la matèria pròpia de la Ponència per a l’estudi del document lliurat a aquest
Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte Educatiu, especialment en
aquelles qüestions més relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1542

 



1542 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 98 / 18 de maig de 2018 

LA SRA. PRESIDENTA:

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

Compareixença del Sr. Andreu Crespí i  Plaza,
exdirector provincial del Ministeri d’Educació i Ciència,
i del Sr. Bartomeu Llinàs i Ferrà, exdirector provincial
del Ministeri d’Educació i Ciència i exconseller
d’Educació del  G overn de les Illes Balears, per tal
d’exposar la seva visió i  opinions sobre la matèria pròpia
de la Ponència per a l’estudi del document ll i urat a
aquest Parlament pel Consell Escolar de les Illes Balears
i elaborat sobre la feina feta per Illes per un Pacte
Educatiu, especialment en aquelles qüestions més
relacionades amb l’àmbit propi de la seva actuació.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui relatiu a la
compareixença del Sr. Andreu Crespí i Plaza, exdirector
provincial del Ministeri d’Educació i Ciència, i del Sr.
Bartomeu Llinàs i Ferrà, exdirector provincial del Ministeri
d’Educació i Ciència i exconseller d’Educació del Govern de
les Illes Balears, 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. Andreu Crespí i Plaza i el Sr. Bartomeu
Llinàs i Ferrà i, en nom de la comissió, aquesta presidència els
dóna la benvinguda.

Té la paraula el Sr. Andreu Crespí, per un temps màxim de
vint minuts.

EL SR. EXDIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERI
D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA (Andreu Crespí i Plaza):

Gràcies, presidenta. Bé, en primer lloc, vull agrair a la
comissió que m’hagi donat la paraula en aquest tema que ha
ocupat pràcticament la totalitat de la meva vida i al mateix
temps tornar a aquesta sala, en la qual vaig participar durant
dotze anys, a les comissions, com aquesta Comissió
d’Educació.

També voldria donar l’enhorabona al Consell Escolar de
les Illes Balears per haver arribat a la consecució d’un
document amplament consensuat sobre com hauria de ser el
sistema educatiu.

Jo no sé molt bé el que els membres d’aquesta comissió
esperen de mi i, per tant, he fet una llarga reflexió sobre què
havia de dir jo avui aquí, i he arribat a una conclusió, no sé si
és l’encertada o no, però jo no entraré en aquest document,
crec que les persones que han intervengut en la seva
elaboració són prou capaces d’haver dissenyat un sistema
adequat, no valoraré o almanco en profunditat el document. El

que sí voldria valorar és el procés i atès que el que s’ha
aconseguit no és un pacte, sinó un document per a un pacte,
voldria posar una mica, si em permeten l’expressió química,
de vaselina perquè això acabi de perfeccionar-se.

És a dir, què és un pacte? Bé, un pacte és un acord entre
diverses persones, institucions, sistemes per aconseguir
qualque cosa. I per tant, què hem de fer perquè això arribi a
bon terme, aquest document acabi finalment en una
consecució? Doncs, jo crec que, en primer lloc, s’ha d’estar
disposat a renunciar, si no es renuncia a determinades
conviccions és molt difícil apropar-se a les d’un altre, perquè
no tenen perquè coincidir. I per tant un pacte és, al final, un
acord del qual, i això ho veuria des del punt de vista
mediterrani, ningú no n’està molt content. Tal vegada a altres
bandes dirien on tothom n’està content, els mediterranis som
més negatius, som més partidaris de fer enterraments que fer
festivals i, per tant, crec que hauríem de veure aquest camí que
queda a fer, a veure a què estan disposats a renunciar cada un
dels actors que al final hauran d’arribar a un acord.

Bé, jo, evidentment, m’he llegit el document, i en aquest
document hi ha moltes coses amb les quals no hi estic gens
d’acord, però després m’he plantejat: i no estant-hi d’acord les
acceptaries? Jo diria que quasi la totalitat, n’hi hauria algunes
que discutiria a veure si és possible acostar més allò que es
diu amb el que jo pens, però i si finalment no fos possible,
series capaç de renunciar? Jo crec que jo, personalment, crec
que sí, crec que sí, a quasi tot, a algunes hi lluitaria, però si
finalment no quedava més remei crec que hi renunciaria.

Ara, sí que m’ha preocupat que en aquest document, dues
organitzacions del pes de l’STEI i Comissions Obreres
presentin vots particulars, perquè, evidentment, la meva opinió
és irrellevant, jo no votaré l’acord final, però ells sí; per tant,
que dues organitzacions d’aquest calat manifestin vots
particulars em preocupa, perquè vol dir que si presenten vots
particulars aquí, vol dir que finalment no estarien disposats a
renunciar a les seves visions? No n’estic convençut.

Dissortadament, en aquest país nostre, intents de pactes
com aquest n’hi ha hagut, n’hi ha hagut, hi ha hagut moltes
lleis, moltes, prou lleis educatives i que, en cap cas, no s’han
aprovat per unanimitat, com a màxim per una majoria,
qualificada, això sí, suficient per aprovar la llei, però amb un
ample dispositiu en contra. Vol dir que, una vegada girada
aquella truita electoral, i això es produeix, doncs hi ha hagut
un canvi de la llei, naturalment, els que varen perdre han dit:
bé, ara ens toca a nosaltres i, per tant, hi ha hagut un canvi de
la llei.

I el sistema educatiu és un sistema que no treu resultats
immediats, no és allò de dir: ara canviï la llei i
automàticament... perquè resulta que els nins hi són molts
d’anys dins un procés educatiu i, per arribar-se a consolidar,
fa falta temps. I dissortadament, no hi ha hagut temps, és a dir,
no hem arribat mai ni tan sols a poder avaluar allò que diu el
mateix document, a avaluar si aquell sistema realment donava
resultat o no, no li hem donat temps mai. I per tant és evident
que no sabem si allò que aquell va proposar era adequat o no
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ho era, perquè l’adequació d’un sistema la veurem amb els
resultats.

Què hauríem de fer perquè això anàs endavant? Ja ho he dit,
primer, saber renunciar; segon, no demanar al sistema educatiu
més enllà del que pot fer, és a dir, e l s istema educatiu, i
moltes vegades ens hem omplert la boca de dir: el sistema
educatiu pot canviar la societat, bé, demanar això al sistema
educatiu possiblement és massa, és massa, la societat és molt
plural, té molts d’agents que actuen perquè el sistema educatiu
els pugui canviar, excepte que sigui amb adoctrinament, i a
això crec que hi hem de renunciar. El sistema educatiu ha de
ser plural i, per tant, ha de permetre diferents visions.

Jo crec que el que es pot demanar al sistema educatiu és
que sigui capaç de mostrat amb la màxima equanimitat
possible tot allò que és possible per als nostres infants; és a
dir, hem de mostrar-li tot allò que ell podrà utilitzar i triar, i
llavors que triï amb la màxima llibertat possible. Jo crec que
si això som capaços, sou capaços de fer-ho, perquè aquí és on
segurament s’hauran de prendre les decisions perquè aquest
document arribi a un text legislatiu, que també aquest procés
és complex, aquí hi ha un text de voluntats, d’orientacions,
però no s’ha legislat, en aquest procés que no és neutral es
poden torçar moltes coses i es poden produir mols de
desacords, és a dir acords amb el document poden ser
desacords amb el text legislatiu, aquesta també és una altra de
les coses que s’ha de tenir cura.

Jo, que he dit que no entraria en aquest text, sí que hi
voldria entrar en dos aspectes. Un, es té poc en compte el fet
que això no és una república independent, sinó que som una
comunitat autònoma que tenim un marc legal sobre el qual hi
ha la capacitat legislativa de les Corts Generals i, per tant,
nosaltres tendrem uns límits, tenim uns límits, que hi ha
d’haver o  que hi haurà una llei orgànica. Un dels vots
discrepants ja demana la derogació d’una legislació, perquè
amb aquesta no podem treballar. Ens haurem d’adequar que hi
haurà sempre una llei superior, ens agradi o no ens agradi,
però hi serà, a uns els agradarà més, a uns altres els agrada més
la que hi ha ara. Bé, doncs això, si volem pactar qualque cosa,
ho hem de tenir en compte.

Dos, he trobat a faltar en aquest document, també,
referència als poders legislatius d’aquesta comunitat, és vera
que això és un missatge a aquests poders legislatius, però
l’administració educativa en aquest document queda com a
una, si em permeten dir-ho, com a una nosa que hem de
suportar els docents. Bé, no, no, perquè..., i si em permeteu
una anècdota, jo, una vegada, a Estrasburg, aprofitant un
d’aquells viatges que la Unió Europea feia dels administradors
educatius, li vaig preguntar a un francès, això s’ha de tenir en
compte, a una espècie de CEP que tenien allà, a França, qui
nomenava, com es nomenava, com s’elegia el director, va ser
la meva pregunta; i em diuen: perdoni, aquí elegim els diputats,
els directors els nomena el ministre.

Vull dir que nosaltres, potser, ens hem decantat per uns
sistemes on hem primat democràcies locals, democràcies
locals. Quan es va aprovar en aquest país la LODE, això fa

molts d’anys, molts d’anys, jo record que hi havia gent, i gent
del Partit  Socialista en aquell moment, que no estava gaire
d’acord amb els consells escolars, tal com es dissenyaren en
aquell principi, que és més o manco com estan dissenyats ara,
ningú no ha canviat massa. Per què? Perquè era una
democràcia local, volia dir que la comunitat escolar
s’autogovernava, i això no és la democràcia total, perquè, per
exemple, posaré un exemple, els pares del consell escolar no
són els ciutadans, són uns que tenen uns determinats
interessos allà dins i aquests interessos es poden utilitzar de
manera espúria, és a dir, poden posar traves a l’admissió de
determinats alumnes.

Ara teniu un exemple, quan s’ha volgut fer que els centres
sostinguts amb fons públics, tots, els públics també estan
sostinguts amb fons públics, i els concertats també,
assumeixin amb igualtat la població que arriba fora
d’escolarització, se’ls reservin unes places a tots els centres,
no hi ha hagut una resposta molt unànime a tots els centres
sostinguts amb fons públics. Als públics sí, perquè no els
queda més remei, però els altres han dit que no, i els tribunals,
a més, els han donat la raó. És clar, vol dir que no tots jugam
amb els mateixos elements, vol dir que els consells escolars
són una democràcia limitada.

Bé, i jo crec que a l’hora d’establir què ha de ser el sistema
educatiu, aquesta llei parla de tot el sistema educatiu, hem de
tenir en compte aquest fet.

Bé, per tant, concretaré en dos elements: un, generositat
a l’hora de renunciar a aquelles conviccions irrenunciables, si
no el pacte no serà mai possible. Jo podria, podria, i ho he fet,
una anàlisi de les diferents opcions polítiques que hi ha aquí
dins que no estarien disposades a renunciar. La conclusió,
tenint en compte la història, no ha estat molt positiva, la que
jo m’he tret sobre les expectatives, per tant, hem de fer un
esforç, s’ha de fer un esforç, i per això he dit que el sistema
resultant no ha d’agradar a ningú, tothom ha d’haver renunciat
al que ja l’ha dut quasi a la ruïna intel·lectual, si no el pacte no
serà possible. I això només serà possible si un troba que el
sistema educatiu no ha d’anar més enllà de mostrar a l’alumne
opcions, no decantar-se cap a una o una altra.

Després, tal vegada, a les preguntes em fareu concretar
més, de moment trob que ja he dit cosa suficient.

I moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Crespí. Ara té la paraula el Sr.
Bartomeu Llinàs, per un temps màxim de vint minuts.

EL SR. EXDIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERI
D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA I EXCONSELLER D’EDUCACIÓ
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Llinàs
i Ferrà):

Moltes gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors
diputats, Andreu Crespí, senyores i senyors.
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Seure avui devora el Sr. Crespí és per a mi un honor, és un
honor perquè em va tocar fer feina amb ell durant crec que són
catorze anys, per tant, moltes coses que el Sr. Crespí ha dit per
ventura hi coincidim, però vull ressaltar una cosa abans de
seguir endavant en aquest tema i dir que una persona que ha
estat catorze anys dirigint l’educació en aquesta comunitat
autònoma és un cas insòlit, no tan sols és un cas insòlit en
aquesta comunitat, sinó que ho és a nivell d’Estat, perquè quan
el Sr. Crespí va deixar educació i jo  vaig anar de director
provincial d’Educació després d’ell molt poc temps,
t’adonaves que quan arribaves a Madrid, el degà dels directors
provincials era el Sr. Crespí i  havia estat en tot un procés
llarguíssim, la qual cosa vol dir que té una visió molt profunda
de l’educació.

I el que he de dir del Sr. Crespí és que, en aquest moment
ell riurà, però sí l’he de definir com a una persona racional,
assenyada, de pensament científic, un excel·lent gestor,
perquè si no, no estàs catorze anys, mestre i amic, he de dir
que sobretot és una persona pactista, si no, no s’està catorze
anys; és a dir, vosaltres imagineu que una persona estigui
catorze anys havent-hi canvis, havent-hi moviments, és que
aquí dins no va tenir ni gent darrera que li segués l’herba ni va
tenir des de dalt persones que el tomassin, perquè pactava,
perquè era una actitud constant de pacte.

La meva trajectòria també ha estat dins el món educatiu, a
nivell professional, un poc en broma també els diré que tenia
un company, i tenc, no és vera?, tenia un company d’inspecció
que em deia: mira tu ho has estat quasi tot, poc temps, no com
el Sr. Crespí que ho ha estat molt de temps, menys pupitre, era
en Paco, un inspector que comentava això, vol dir que he estat
mestre, he estat professor, he estat inspector, director
provincial, cap de programes amb ell, és a dir, moltes coses.
Però també he fet feina a l’escola donant classe i estant a
primera línia.

Jo us deman, i he dit això no per bravejar de res, no, perquè
sapigueu un poc quina és la meva trajectòria, e ls  que no la
tenen directa, i després vaig ser conseller, com sabeu, i aquí
són paraules majors, però tenc una visió polièdrica de
l’educació que m’agradaria compartir amb tots vosaltres.

El que voldria aclarir sobretot és que no..., en principi vaig
dir: llegiré el que diu la gent, el que diuen els interventors, els
que han vengut aquí a la comissió; després vaig dir: no ho vull
fer, no ho vull fer perquè em sentiré pressionat, em sentiré
condicionat; i no ho he volgut fer de cap manera, i no ho he
llegit. Tampoc no sabia el que havia de dir el Sr. Crespí,
tampoc no li havia demanat; prenent un cafè abans d’entrar
hem estat comentant i és que pensam el mateix, és que aquí
coincidim en moltes coses. És que jo crec que 14 anys de fer
feina amb una persona de qualque manera implica afinitats
ideològiques i afinitats de maneres de fer.

El document que he tengut a les mans, que he subratllat,
que he mirat -tampoc, com ell, ho havíem pactat res, ho tenia
escrit abans, ja, eh?, no havíem pactat res absolutament-, l’he
llegit amb deteniment, i m’han preocupat els dos vots que hi
ha particulars. Hi ha coses que efectivament em pareixen

bones, em pareixen correctes; d’altres hi passaria per damunt,
però jo no som qui per esmenar un document, o la meva opció
tampoc no és esmenar un document, sinó donar unes
impressions davant la possibilitat d’aquest pacte. 

Una de les coses que m’ha agradat més del pacte, del
document, és que apareixen les paraules “pacte”, “acord”,
“estabilitat”, “diàleg”, “participació”, “compromís”, “propòsit”,
“col·laboració”, “cooperació”, “projecte en comú”,
“comunicació”, “vinculació”, “conciliació”, “flexibilització”
-quasi no puc-, “convivència”, “clima positiu” i “establiment de
ponts”. A mi m’ha agradat veure tot això a un document, m’ha
agradat veure tot això a un document perquè ens hem de situar
i sense cap tipus d’acritud hem de veure quan apareix aquest
document, o després que apareix aquest document, i apareix
aquest document després del moment més conflictiu dins
l’educació que ha viscut aquesta comunitat autònoma. Va ser
un moment conflictiu que es va donar, i que per altra banda hi
ha una situació de persones que intenten fer un pacte, del qual
som totalment partidari, del pacte que sigui. Però pactes, quan
ens diuen que no n’hi ha hagut, no és vera; els pactes de la
Moncloa del 77 hi va haver pacte, i hi havia pactes on es va
establir la construcció de centenars, per no dir milers, de
centres, de dotació de professorat, etc.; es varen fer. La
Constitució mateixa és un pacte, bo o dolent, s’ha de reformar
o no s’ha de reformar, jo pens que sí, però bé, és un pacte. 

I després no m’estendré, però m’hagués agradat molt que
hagués vengut avui el Sr. Gabilondo, perquè com a conseller
em vaig haver d’asseure amb ells i amb tots els altres
consellers de tot l’Estat per intentar dur a terme el pacte per
l’educació. Perquè m’han dit que per ventura encara vendrà no
entraré en detalls perquè crec que ells vos ho explicarà més
directament. El pacte va estar a un fil de pactar-se, és a dir,
aconseguir el pacte, hi havia hagut un reunió en què hi havia
hagut la cap de gabinet del ministre , i hi havia hagut un
representant del Partit Popular a Madrid, que havien arribat i
fins i tot s’havien felicitat d’haver arribat a un pacte; després
el pacte no va ser possible. No vull entrar en detalls, ell ja ho
explicarà; va ser per una qüestió merament política, les
eleccions eren a venir, els resultats es preveien quins serien,
i per tant e l Partit Socialista perdia, i aquest diríem... baló
d’oxigen no es va produir. Vàrem estar a punt, però no vull
entrar en el detall.

El que sí vos puc dir és que si el ministre Gabilondo no ho
va aconseguir és difícil, molt difícil, que un altre ministre ho
aconsegueixi, perquè jo també n’he conegut molts i l’actitud,
el tarannà, la forma en què feia les coses...; a les reunions de
consellers ningú no es va aixecar mai, ningú no es va aixecar
mai de la taula on hi havia el Sr. Gabilondo. I també he de dir,
i també ho puc dir ja perquè ha passat molt de temps, que el Sr.
Gabilondo, dins les reunions que teníem abans de les reunions
de consellers, que també tenien els altres partits pel seu
compte, el Sr. Gabilondo va rebre molts del seu mateix partits,
vos ho puc assegurar, que també va rebre, i va haver de tenir
actituds d’arribar a pacte en consonància amb el que ha dit el
Sr. Crespí. No va ser possible, no va ser possible.
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A Balears què vaig fer jo quan ell em va dir: “Escolta, què
passa a Balears”? El primer que vaig fer va ser telefonar a tots
els directors provincials que hi havia hagut aquí, començant
pel que encara hi havia, el senyor... -ajuda’m, Andreu-, el
d’UCD... -llavors vos diré els noms, els noms ara em ballen
però després...-, vaig convocar el senyor..., bé, el que havia
estat director provincial el temps d’UCD, vaig convocar el Sr.
Fiol, vaig..., en Puerto, exacte, en Guillem Puerto; vaig
convocar els directors provincials que havien estat del Partit
Popular, el Sr. Romero; vaig convocar el conseller
d’Educació, el Sr. Pons; vaig convocar la Sra. Bàrbara Galmés
en aquells moments, i vaig convocar també el Sr. Fiol. Ens
vàrem asseure i, oh miracle!, vàrem posar unes directrius, ens
vàrem reunir a la Universitat, ens varen cedir un espai i vàrem
enviar unes directrius de tota aquesta gent que havia tengut
experiències personals de suport al pacte i amb directrius en
el pacte. 

Ara, també he de dir que és problemàtic el pacte, i jo, com
que la vena històrica em pesa, vos he de dir que en 113 anys hi
ha hagut en aquest país nostre, des de 1800 i busques, dues
lleis d’educació, dues..., perdó..., sí, dues lleis d’educació, la
Llei Moyano i la Llei d’en Villar Palasí, en 113 anys, i 8
constitucions, 8 constitucions; hi ha una constitució que
pràcticament no es considera com a tal, però sí, 8
constitucions; i, al revés, hem tengut una llei, una sola
constitució, 4 lle is; 2 més, com la LODE i la LOECE, que
també intervenen en educació; i 3 que també afectaven
l’educació. És a dir, que pràcticament, pròpies, 4, però 9 en
total. Senyors, aquí hi ha qualque cosa que no va, hi ha qualque
cosa que falla. El Sr. Crespí ha dit les alternances de qui
comanda, després l’altre, i hem tengut la..., bé, no les he de dir
perquè ja les sabeu, però cada partit ha anat fent les seves, no
s’han pogut aplicar moltes vegades, però perquè un n’ha fet
una i llavors l’altre en fa una altra.

Aniré més al gra i directe, perquè això... He volgut
comentar un grapat d’aspectes que crec que un pacte ha de
tenir i quines solucions fins i tot pot tenir de cara a pacte.

Primer de tot, declarar l’educació com una prioritat
d’Estat, prioritat d’Estat, per a tothom; llavors ja ens
aclarirem. Això necessita doblers, els recursos; les
transferències en el seu moment no varen arribar bé, no varen
arribar bé, però des que arribaren a ara també s’haguessin
pogut modificar, perquè aquí hi ha una cosa que es diuen
prioritats, i per tant és vera que hi ha una mancança històrica
dels doblers que arribaren en un moment determinat, però això
també s’hauria d’haver hagut de compensar els temps que han
succeït amb els diferents governs que hi ha hagut. Situar la
despesa a mitjans dels duros de la Unió Europea, evidentment;
i prioritzar, sobretot prioritzar, i posar-hi molt de seny, i
després ho explicaré.

Després tenim un altre problema que s’ha d’afrontar dins
un pacte, que és el tema de la xarxa educativa doble, la pública
i la concertada. També vaig posar en marxa en el seu moment
un fòrum on es va estudiar aquest cas, i vaig asseure-hi gent de
cada sector perquè també ho estudiassin, on hi ha una
distribució d’un 60% i busques de pública..., ja ho sabeu, un 30

i busques, i un 6% de privada. Però, és clar, amb la privada
privada no hi ha conflicte, la privada privada té les seves
normes, tenen els seus drets de muntar-ho i tal... El problema
és el que ha dit el Sr. Crespí, que hi ha dues cares d’una
moneda que funcionen amb els doblers públics, i per tant hem
de saber per què es va fer, i es va fer perquè l’Estat, quan ho va
tirar endavant, va veure que no tenia escoles, no tenia escoles
i què havia de fer?, havia d’afectar, havia de concertar, havia de
fer no sé què perquè no podia fer escoles, quan es va aprovar
la llei del 70. Per tant aquí es va haver d’arribar a un pacte amb
la gent propietària de les escoles. Ha passat molt de temps,
evidentment.

Ara, després hi ha un altre tema a tenir en compte, i és que
els drets i els deures d’aquestes escoles sostingudes amb fons
públics han de ser idèntics, idèntics. És vera que qui posa
l’espai i no sé què haurà de tenir una compensació, pel lloguer,
pel que vulguis, però no és possible que en una banda per als
professors es facin unes proves terribles, als interins, amb 0,0
no sé què per any, per no sé què... i en una altra banda els
interins entrin directament, o els professors perquè els han
elegit, perquè han (...) la capacitat, publicitat, mèrit i capacitat
a un tauló d’anuncis, van allà, el coneixen i l’agafen, idò no em
sembla correcte, és a dir, és una cosa que s’ha d’aclarir, i com
això moltes altres més, quant a sous, quant a horaris, quant a... 

I amb això ara no estic atacant cap dels dos, i sobretot una
cosa que vull que quedi molt clara aquí dins: mai, mai, mai no
m’ha sortit una paraula contra els docents d’un sector o de
l’altre sector, que ho interpreti tothom com vulgui, però mai
no tendré -mai- res en contra dels professors de pública o de
concertada. Sí, de les formes en què es maneja la pública i la
concertada, però els docents, al marge d’aquesta situació.

Els centres escolars, com es gestionen. Aquí és on vull
anar i aquí és on vull posar una pica a Flandes sobre com s’ha
de fer. 

Mirau, les coses en educació es poden fer: fer-ne més i
millor, tots ens hem tirat -i dic “ens hem tirat” perquè uns
deien barracons a uns i els altres diuen barracons als altres
quan hi ha les aules prefabricades, però és que, algú s’imagina
Astúries amb prefabricades? No. Astúries davalla de població,
Astúries amb un pressupost que ha mantingut durant anys en té
prou. Nosaltres aquí contínuament, contínuament,
contínuament, això és un tema a tenir a compte i per tant, és
vera que hi pot haver solucions, que s’ha de construir més, s’ha
d’invertir més, però les prefabricades, ens agradi a no, sempre
que tenguem aquest sistema productiu i això, hi seran, diguin-
los barracons, diguin-los barrica..., barricades!., prefabricades
o el que vulgueu.

Però, què és el que volia dir amb aquest tema? L’educació
no s’ha de fer ni més -ni més- del mateix ni millor del mateix,
és que s’ha de fer d’una altra manera. Aquest és el tema, el
tema en qüestió de tractament de centres permet perfectament
dins una comunitat com la nostra fer un tracte
superdiferenciat, quasi, quasi vos diria que... no ho he vist
exactament al text, però quasi, quasi un tractament individual
per a cada centre. Jo, quan he vist el document que diu: volem
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autonomia de centre, hi estic d’acord, de segons quines
maneres estic d’acord, però autonomia de centre, i després he
vist al document moltes regularitzacions que diu, bé, si hi ha
tanta normativa, tanta no sé què de centre i llavors aquí em
dieu: tantes hores d’això, tantes d’això, tantes d’això, tantes
d’allò; dic, home, l’autonomia no sé on és! Això és un tema
que em deman.

Per tant, els centres educatius d’aquestes illes, amb unes
illes petites, amb uns espais petits permetrien perfectament
que en lloc de dir, una normativa que digui: a tants d’alumnes,
tants de professors; a tantes unitats, tants de no sé què; a tants
de no sé què, tants. No!, no!, facem a la carta, i això es pot fer
perquè a un centre li pots dir: escolta, quina són les
necessitats que tens? Aquestes, i tendrà vint unitats, però per
ventura amb menys professors en té prou, perquè són uns
grans alumnes i per no sé què, i una altra tendrà menys unitats,
però n’haurà de menester el doble d’alumnes. Per tant, e l
tractament -i crec que és això el que s’ha de fer- és un
tractament específic per centre, perquè ho permet, les illes ho
permeten, si fóssim a una altra comunitat no ho permetrien,
però això és un eix fonamental.

La conflictivitat dins les aules, un tema que s’ha de tractar,
però això evidentment,  parlam de convivència, parlam de
coses molt formoses, però hi ha una cosa bàsica: el tema de
les famílies, que és un altre tema a tenir en compte. 

El professorat s’ha de creure l’aplicació d’aquestes
mesures de convivència, ha de fer que es compleixin i a més
aquestes mesures han de ser possiblement acomplibles, que és
puguin acomplir, perquè de vegades n’hi ha que no ho són, i
després s’ha de fer una formació a l’alumnat. Però a mi em fa
gràcia quan es fa formació per a mediadors, és que no..., és
vera que n’hi ha d’haver, per a mediadors, estic totalment
d’acord amb aquest programa i l’he defensat, però no, és que
la formació s’ha de fer als que miren -als que miren-, als que
no diuen res, als que quan algú en fa una dins un centre passen,
és aquesta la formació que s’ha de fer tant als alumnes com als
professors, perquè pot ser que hi hagi algun professor que vegi
un conflicte per dins un passadís i miri per la finestra o uns
alumnes que estan veient que uns altres alumnes fan desastres
a un company i n’hi ha d’haver un que se n’ha d’anar allà i l’ha
de defensar directament, com pot ser un mediador, però per a
aquests altres que passen, que sí, que permeten que aquestes
coses passin és on s’ha de fer feina.

Equilibrar l’escolarització de l’alumnat per centres,
establir programes específics per al fracàs escolar, orientació
d’alumnes, però sobretot tenir una cosa claríssima: el fracàs
no és un fracàs de l’alumnes, no, no, quan pensam en fracàs
pensam en alumnes que suspenen i en alumnes que surten del
sistema, no, el fracàs és del sistema. El fracàs és del sistema
i és de la societat, no és dels alumnes, els alumnes també i les
famílies també, però aquest concepte, fracàs, veiem un nin,
no... és una altra cosa.

Alumnat estranger, és un problema aquí? Hi ha hagut
moments que dir que els alumnes estrangers que arriben són
un problema, per què? Perquè no està bé dir-ho, perquè no es

pot dir. És un problema, és un problema i l’hem de solucionar
i diré una cosa que ara si hi hagués segons qui no estaria
d’acord amb mi, segur: hi ha d’haver uns programes específics
per a aquests alumnes, se’ls ha d’atendre. Se’ls ha d’atendre i
la meva postura clarament davant aquest cas és que existeixin
aules i centres temporals d’acollida.

Em direu: això són guetos. No, són temporals, i m’ho he
escrit així, així de gros, perquè els has de fer aterrar i després
en el moment que sigui oportú dur-lo a un altre centre, prop de
ca seva, on sigui, però se’ls ha d’acollir i després se’ls ha de
traslladar, però no esperar al pròxim curs, s’ha de fer quan
sigui necessari per a aquell alumne.

Voleu que us parli del desprestigi de l’educació?
L’educació està desprestigiada, qui la desprestigia?
Pràcticament tothom. Tothom opina, ja mirareu..., anireu als
tertulians que parlen..., bé ara parlen més d’altres coses, però
dels tertulians tothom en sap, d’educació tothom pontifica,
tothom diu, tothom fa receptes, jo  quasi mai veig docents,
quasi mai i aquí a les Illes en tenim devers 16.000, per què?

Els mitjans de comunicació ajuden? No. Si un alumne pega
a una mestra sortirà a primera línia i sortiran pàgines i pàgines
i pàgines, però si a un moment determinat es fan unes jornades
on es fa una jornada amb tots els mediadors que són al·lots
que són dins els centres, que fan una feina terrible i que
entronquen la nostra cultura d’homes bons, de mediadors, no
ve ningú a la convocatòria que fas per a la premsa, i us ho dic
perquè m’ha passat, i no era perquè m’ho fessin a mi, ho fèiem
per a aquells nins que havien donat la cara i que feien davallar
molts de problemes i no, però, és clar, com que no havia pegat
a no sé qui i com que no havia fet no sé què, els mitjans per
tant.... Campanyes de prestigi amb duros se n’han de fer.

I no parlaré tampoc dels docents als mitjans de
comunicació, que s’hauria de proposar, i després és l’exemple
que molts d’empresaris a l’hora d’agafar el prestigi dels
titulats no els agafen, no els agafen, perquè són més barats uns
altres que no tenen títols o per la raó que sigui, no els agafen,
sobretot em referesc a titulats en FP.

De sessions de les famílies, què us he de dir! Hi ha d’haver
una feina amb les famílies, ha de sortir dins el pacte què es fa
amb les famílies. Que és que dins l’escola hi ha d’entrar
tothom? Dins l’escola hi ha d’haver una desfilada incontrolada
de voluntaris? O és que hem de fer dies que ho celebrin tot? El
dia del pa amb oli, el dia de no sé què, el dia de no sé què... 

Si ajuntam tots els dies que la societat ens demana, entre
cometes, que hem de celebrar és que no podem fer més que
celebrar dies, és a dir, hi ha d’haver serietat amb això. Per tant,
aquest pla..., però sí hi ha una cosa que sí és bona i és una cosa
que sempre he tengut dins el cap: plans tutorials amb famílies;
plans tutorials amb famílies on el professor, a més de fer la
feina que fa amb els alumnes com a tutor, faci de tutor amb les
famílies cobrant, i ara aquí cau quasi..., cobrant més que els
altres. Això ara quasi trontolla el sistema, però cobrar més, és
a dir, és una feina que es fa més, idò es cobra.
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Què passa, que això s’ha de fer d’una manera generalitzada
per tot? No, no, totes les coses que es fan s’han de fer -com
he dit abans- d’una manera a la carta, el centre que es vulgui
acollir a això ha de fer tota una sèrie de coses.

La formació del professorat, bé, hi ha un llibre que es diu
La modernidad líquida de Bauman i a més també fa
referència..., l’he agafada per aquí perquè a vegades no me’n
record de les coses..., no, no hi és, bé, que tracta el tema de
l’educació en Bauman, perquè tot ho volem ràpid, tot ho volem
immediat, tot ho volem..., tot ens passa per dins els dits com
si fos aigua i és clar, això és una cosa que no es pot aconseguir
en educació perquè -el Sr. Crespí ho ha dit- això és a 25 anys,
però hem de tenir visió i hem de saber aguantar per totes
aquestes coses, amb avaluació evidentment.

Faré més via, però el tema que tenc ara és el tractament de
llengües i crec que també...

(Remor de veus)

Tres minuts. Bé, el tractament de llengües que ha creat
tants de problemes té una solució molt fàcil, una cosa que no
és discutible són els aspectes de tipus..., com vos ho diria, de
tipus pedagògic. Hi ha teories pedagògiques que estan d’acord
en immersió, unes que no, d’acord. Mirau, tot aquest follón,
i  perdonau la paraula que per ventura no és molt adequada,
però sí, que es va produir dins aquesta comunitat autònoma, és
molt fàcil, molt fàcil, es fa una avaluació com toca quan els
alumnes acaben l’escolarització per saber quin grau de
coneixement de bilingüisme tenen. Això és una cosa
científica, és a dir, saber els resultats. No tan sols això, sinó
que a tots els centres fer una prova d’aquest tipus, i després,
quan ja s’ha fet tot això, aplicar la normativa d’acord amb els
resultats. És a dir, a Esporles, jo som d’Esporles, els al·lots
saben molt de català, idò tendran el català normal, mínim que
toca i després potenciarem el tema del castellà. A una barriada
de Palma on hi ha molta gent que sap castellà i no sé què,
haurem d’introduir més hores de català. Però això s’ha de fer
per tot? No, s’ha de fer a la carta, no es pot fer d’una altra
manera.

Sra. Presidenta, després crec que hi ha les respostes i el
que em puguin dir, però duia coses més, els tres minuts crec
que...

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Llinàs. Ara per tal de formular
preguntes o observacions tenen la paraula els portaveus dels
grups parlamentaris. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. Núria Riera, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, en primer lloc en nom del
Grup Parlamentari Popular que avui represent aquí, els vull
donar la benvinguda als dos ponents d’avui a la nostra comissió

i sobretot agrair-los les seves exposicions, algunes de les
quals compartim, altres no, però que totes les respectam.

En primer lloc, em dirigiré al Sr. Crespí que ha parlat en
primer lloc. I li voldria dir que compartesc la preocupació que
ha manifestat sobre que els sindicats majoritaris del sector
docent no hagin signat i a més hagin fet un vot particular, a
més a més de no signar el document del pacte i ho dic des del
punt de vista de la reflexió de si el que volem és assolir uns
mínims acords entre els grups parlamentaris, que tenguin una
certa estabilitat i durabilitat en el temps, per donar aquella
estabilitat al sistema educatiu, que és el que en definitiva
volem tots, seria necessari analitzar aquestes reivindicacions
o demandes d’aquests representants sindicals i mirar
d’incorporar aquells mínims, encara que no sigui satisfer el
cent per cent, però sí donar aquella mica de satisfacció a les
demandes, bàsicament de drets laborals que fan els
representants sindicals.

I a la vegada també aportar a aquests acords totes aquelles
idees, iniciatives, o conceptes que formen part de l’ideari de
cada grup parlamentari, sobretot aquells que no hem participat
en l’elaboració del document. Ho dic perquè vostè comentava
que en definitiva, la representació parlamentària que tenim
nosaltres, som els que tenim la representació del poble i  a
més la competència legislativa. Per tant, seria important que
per exemple nosaltres com a Grup Popular, que representam
en definitiva un 34% de l’arc parlamentari, poguéssim fer
aquelles mínimes aportacions a un document en el que no hem
participat i sobre el que hauríem de tenir la competència
legislativa que correspondria.

Per tant, si comparteix aquesta reflexió que hem d’intentar
fer aportacions de les demandes dels sindicats i després cada
grup mirar de fer petites aportacions, o grans aportacions però
estables, que poguéssim establir aquesta unanimitat i assolir
acords de mínims, encara que no facem una llei de màxims,
que no tendria unanimitat, però sí uns acords de mínims que
tenguessin estabilitat en el temps.

Al Sr. Llinàs li volia agrair també la seva exposició. Dir-li
que agraesc l’honestedat de les seves explicacions i a més hi
ha determinats aspectes que compartesc amb vostè . Per
exemple, el fet, crec que he entès que vostè fa referència al
rigor de qui han de ser els responsables educatius, que no vol
dir qui són els implicats i interessats en l’educació, implicats
o interessats ho són tota la societat, tota la comunitat
educativa que som tots, però els responsables educatius són
els centres amb l’equip directiu, la família per la part
d’educació més que d’ensenyament que li correspon. També
el fet de personalitzar l’educació quant a l’atenció a la
diversitat, o l’adaptació curricular.

I també li he de dir que compartesc les reflexions que ha
fet en relació al bilingüisme, un poc en el sentit de reforçar
aquells aspectes de forma personalitzada segons les escoles,
en funció de les competències dels nins perquè hi hagi un
equilibri de llengües quan acaben la seva etapa educativa. És a
dir, realment estic d’acord si és això el que ens ha volgut
transmetre. 
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Però per centrar-me en la pregunta o en la reflexió, li
voldria comentar el tema del pacte en si. Vostè ha parlat tot
d’una del pacte, jo li he de reflexionar que s’arriba a pactes si
hi ha tarannà i voluntat d’arribar-hi. Ho dic perquè nosaltres
legislatura, a la que vostè hi ha fet una certa referència, vàrem
intentar fer un pacte a nivell de Parlament i l’any 2012 el Grup
Socialista es va aixecar del pacte, molt abans d’arribar a meitat
de legislatura, vull dir que ni tan sols no es va intentar assolir
acords. I nosaltres ara estam a l’oposició, estam aquí asseguts,
quan tenim un pressupost amb un 2,4% del PIB, molt enfora
el 5% que reclamen a nivell nacional per exemple, o el 7%
que diu la UNESCO, tenint una comunitat amb recuperació
econòmica, amb 1.350 milions d’euros més que a la passada
legislatura i sense acomplir les promeses electorals de 1.000
milions d’euros en educació , amb les xifres que tenim
realment que són desastroses i que en som responsables tots. 

Però estam aquí asseguts. No considera que aquesta
voluntat, o aquesta banda arribaria a acords, s’hauria de
manifestar igual a nivell nacional? Ho dic perquè a nivell
nacional nosaltres governam i estam asseguts, igual que aquí
no governam i estam asseguts, però n’hi ha que no hi són allà.
I en aquest sentit, per ventura seria interessant, primer perquè
sí s’ha ofert aquest 5% que es demandava per part de
l’oposició. Segon, perquè les competències bàsiques en
matèria educativa són estatals, per tant, les línies transversals
s’han de fixar a nivell nacional, si no, no podem reivindicar si
no ens seiem per intentar convèncer i consensuar. I després
perquè vostè parlava de l’estabilitat normativa i en definitiva,
les lleis que van evolucionant en el temps són les estatals, que
són aquestes que tots ens queixam una mica de què van
canviant en funció de les estratègies polítiques...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Riera, hem d’acabar la intervenció.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Sí, gràcies, Sra. Presidenta. Només voldria saber si no
considera que aquesta coherència d’asseure-nos per arribar a
acords l’hauríem de tenir tots també a nivell nacional per
assolir acords en matèria transversal i bàsica.

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Riera. 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 al Sr. Crespí i al Sr. Llinàs per
les seves aportacions, són dues persones amb molta
experiència que coneixen bé també la realitat educativa de les
nostres illes i per això és molt interessant el que han de dir
respecte d’aquesta possible llei educativa.

Com que s’han dit moltes coses i tampoc no cal repetir, sí
que m’agradaria centrar-me tal vegada en una reflexió i en un
parell de preguntes. La primera..., la reflexió és per a tots dos
i potser que la pregunta també, però sí que ve arran de la
declaració, de l’afirmació que ha fet el Sr. Crespí respecte de
la generositat necessària per renunciar al que sembla
irrenunciable per part dels  diferents grups polítics a l’hora
d’arribar a consensos en matèria d’educació.

I després d’escoltar les diferents intervencions dels
ponents i de les ponents durant tots aquests mesos, avui és el
darrer dia d’aquesta ponència sobre pacte educatiu, la meva
sensació és que és més fàcil arribar a consens de mínims, uns
eixos amb els quals to thom hi estiguem d’acord, almanco
aquesta és la meva impressió, que no pas a una llei educativa.
És a dir, una llei segurament serà més complicada des del punt
de vista de reconciliar posicions irreconciliables, idò que hi
hagi una renúncia al que cadascú consideri irrenunciable, que
no pas arribar a una sèrie de consensos.

Llavors feta aquesta reflexió i aquesta pregunta pot ser
perfectament per al Sr. Crespí i per al Sr. Llinàs, quins serien
aquests mínims necessaris per estabilitzar el nostre sistema
educatiu a les Illes Balears? És a dir,... bé no m’estendré, crec
que la pregunta és força clara: quins ajusts de pacte de mínims
que no..., és a dir, en quines coses podem estar d’acord la Sra.
Riera i jo? Jo crec que en moltes, en moltes com, per
exemple, abandonament escolar primerenc, fracàs escolar, que
jo també estic d’acord que és un fracàs del sistema, no dels
estudiants, estic molt d’acord amb aquesta idea que ha dit
vostè, Sr. Llinàs, que no s’ha de carregar la culpa sobre els
estudiants, s’ha de veure i revisar què falla en el sistema,
segurament respecte d’infraestructures, segurament respecte
de finançament, segurament respecte de l’FP, segurament
respecte de l’educació 0-3. Segurament sobre tot això hi
hauria consensos entre totes aquestes forces, ara bé, encetar
i tirar endavant una llei això jo crec que té més complicacions,
llavors, quines haurien de ser aquestes idees mínimes, aquests
consensos de mínims?

I després, una reflexió respecte del que ha dit el Sr. Crespí,
que estic molt d’acord amb aquesta idea de l’acceptació
d’estudiants que no es pot fer depenent dels perfils, que jo
crec que això és un problema que ara mateix es produeix en
aquesta comunitat autònoma per part justament d’aquesta
escola finançada amb fons públics, però de titularitat privada,
i crec que és una qüestió que hauria de ser de solució urgent,
perquè això contradiu totalment el principi d’equitat, el
principi d’escolarització en equitat.

Per acabar, al Sr. Llinàs. Estic molt d’acord amb la reflexió
que aquesta doble xarxa pública concertada ha de tenir els
mateixos drets i deures, però com es pot canviar això?, és a
dir, com es canvia aquest sistema pel qual uns professors són
triats d’una manera i els altres d’una altra manera que no té res
a veure? És a dir, es demanen equiparacions i drets salarials i
drets laborals semblants, però no se’ls exigeix el mateix, com
es canvia això?
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Després, ja per acabar, un segon, una darrera reflexió
respecte del tema lingüístic. M’agradaria si pot explicar un
poc més també com es pot fer això d’una atenció centre per
centre, un model lingüístic que canviï centre a centre sense
establir uns mínims i sense que això finalment...

(Se sent una veu de fons que diu: “amb mínims”)

..., -ah!, d’acord, és clar-, perquè si no, si cada centre pot fer
el que sigui més adient per a aquella realitat, f inalment les
diferències serien... no?, és a dir, hi hauria uns decalatges
importantíssims entre uns i altres i no s’assoliria un sòl, uns
mínims de coneixements de les llengües.

Bé, per acabar, ja està. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Camargo. Ara pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Agustina Vilaret, per un
temps de cinc minuts.

LA SRA. VILARET I GONZÁLEZ: 

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Benvinguts i moltes
gràcies per ser aquí. Bé, jo primer faré referència al Sr.
Andreu Crespí. Està bé la reflexió aquesta de veure a què
estam disposats a renunciar, és a dir, a qualsevol negociació
has de renunciar perquè si no, no és una negociació, no? Ara,
crec que hauríem de reflexionar una mica perquè ara, per
exemple, ha vengut el Sr. Salvador Cardús i anava en sentit una
mica, tal vegada, no contrari, però sí diferent, de dir que si
parles i no has fet enfadar a algú és que no has dit res, o quan
hi ha un pacte de molt consens és una llei que pot tenir poc
impacte. És a dir, jo l’entenc i per ventura hem de reflexionar
més que si és evident per a un pacte, tots hem de renunciar,
però per arribar tal vegada a què, no? És a dir, com es pot
progressar si no es canvia? És a dir, per exemple, el paper de
la religió catòlica dins l’educació és un problema no resolt, ho
hem de dir clarament, i des del 78 no l’hem resolt,
precisament tal vegada per això, per aquesta política pactista.
Fins quan hem d’arrossegar certes coses? No dic, no defens ni
una cosa ni l’altra, sinó que és una reflexió de veure els pros
i els contres. Evidentment, sempre estam pel diàleg i pels
acords, eh?

Respecte del Sr. Tomeu Llinàs, moltes gràcies, són tantes
coses que... bé, que sí, que evidentment la prioritat d’un estat
ha de ser educar, per totes les raons, per totes, per totes és
rendible per a un futur millor, tendrà més progrés, serem més
feliços tots.

Això de la xarxa doble també d’acord, el problema que
tenim dels nouvinguts. Aquí sí que, sí, fa mal dir-ho, fa mal
dir-ho, però quan tens un alumne dins classe que no parla cap
idioma ni saps el nivell que té ni et pots pràcticament
comunicar és evident que primer hi hauria d’haver un sistema
com d’acollida, no?

La meva pregunta o  la meva també reflexió és, aquest
tractament individual de cada centre, que, a més a més, després
encara l’ha fet més específic, quant a tractament de llengües
és molt complex, com es pot gestionar això, com es pot dur
a port aquesta complexitat? Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Vilaret. 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. Vull
agrair, com no pot ser d’altra manera, la compareixença del Sr.
Llinàs i del Sr. Crespí a aquesta comissió, on ens han exposat
des de la seva experiència i el seu bagatge jo crec que punts de
vista molt interessants. 

Pens que a l’hora d’elaborar aquest document ja s’ha
renunciat per part del molts dels que l’han elaborat a punts que
per a ells eren molt significatius.

També el fet de la preocupació per part del vot particular
de l’STEI, Comissions Obreres, ells varen venir i ens varen
explicar que tampoc no estan d’esquenes a aquest pacte sinó
que hi havia possibilitats de poder subscriure’l en el seu
moment i que hi ha moltes coses que sí estan d’acord, i crec
que això també és important que es tengui en compte i no que
en tot és negatiu.

A mi m’agradaria saber per part del Sr. Crespí, que ha dit
que hi ha coses que sí hi està d’acord, però que d’altres les
lluitaria perquè es canviassin, m’agradaria saber si em pot dir
quines coses lluitaria perquè es canviassin i també quines
coses, com també ha demanat la Sra. Camargo, quins serien
els mínims que per a vostè haurien d’estar dins aquest pacte o
dins aquesta futura llei educativa. Perquè jo sí que pens que és
necessari un pacte de mínims, que molt bé, però crec que sí és
necessària una llei educativa perquè aquesta és la que marca
aquests mínims que després els governs que vénen tenen
aquesta força per poder tirar endavant les polítiques.

De la mateix manera, li demanaria al Sr. Llinàs la mateixa
pregunta perquè també vostè ha fet referència que hi ha una
sèrie de qüestions en el document del pacte que per ventura
també les modificaria o les canviaria o les... i també els
mínims que hi hauria.

Per part del Sr. Llinàs, també ha fet unes aportacions
noves, que no s’havien tractat en aquestes compareixences que
hem tengut, com pot ser el tema de les aules i centres
temporals per a nouvinguts. Això a primer cop de vista sona un
poc estrany, ho direm amb aquesta paraula, però crec que seria
molt complicat poder habilitar aquests espais o de quina
manera, perquè moltes vegades els centres ja habiliten llocs
de treball puntuals per a quan hi ha nouvinguts i fan una sèrie
de treballs  en xarxa o en grup, però no sé com a centres
específics com es podria encaixar. 

 



1550 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 98 / 18 de maig de 2018 

El tema també que ha parlat dels plans tutorials en famílies
o l’avaluació de llengües que tot hauria de ser una mica a la
carta, segons les necessitats o segons les visions, tampoc no
sé si seria una mica complicat a l’hora de poder-ho aplicar.

En general, aquestes són les meves preguntes. Gràcies,
presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Sureda. Els portaveus dels grups
parlamentaris MÉS per Menorca i Grup Mixt no són presents
a la sala, per tant, donam la paraula al Sr. Enric Casanova del
Grup Parlamentari Socialista. Té cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sra. Presidenta. En primer lloc, volia donar les
gràcies per ser aquí al Sr. Crespí i al Sr. Llinàs, crec que les
aportacions que han fet per ser les darreres compareixences
crec que són més que interessants.

Volia començar la meva reflexió també del Sr. Crespí per
una cosa que ha dit quasi al final i que m’ha sobtat, però crec
que està molt carregat de raó, que ha dit que el resultat no ha
d’agradar a ningú, el resultat del que surti no ha d’agradar a
ningú perquè aquest pacte suposa renunciar a coses que es
consideren, en certa manera, irrenunciables. Però a partir
d’aquí crec que sí que es poden establir, encara que no agradi
a ningú, sí que es poden establir aquests mínims en un text
legislatiu, i per aquí és on volia anar la meva reflexió; és a dir,
a l’hora d’establir els mínims en el text legislatiu vostè  ha
parlat també en certa manera del fet que en el text d’Illes per
un pacte manca la referència a l’administració educativa, i a mi
m’agradaria demanar-li quin grau de concreció creu que hauria
de tenir la llei respecte de l’administració educativa, si
l’administració educativa havia de ser un element que havia
d’estar reflectit molt exhaustivament a la llei, o si hauria
d’estar sobrevolant tota la llei.

I després també li volia demanar que vostè ha dit que el
sistema educatiu el que ha de fer és mostrar tot allò que
l’alumne pot triar amb llibertat, i aquí jo ho encamino cap als
currículums; aquí s’ha parlat moltes vegades dels currículums;
gran part del problema actual del sistema és l’existència d’uns
currículums extensos, immensos i que són gairebé
impossibles de dur a terme, i s’ha parlat de la necessitat de
tenir currículums més oberts, que connectarien amb
l’autonomia de centres i amb la llibertat de cada centre per
poder concretar aquests currículums, i m’agradaria demanar al
Sr. Crespí, des de la seva experiència, com considera que els
currículums han de ser, si han de ser molt oberts o molt
concrets com són ara, perquè ara els currículums són, a més
de concrets, són extensos, immensos, inabastables, i per tant
si la futura llei hauria de deixar els currículums... Ja sé que els
currículums es marquen a nivell estatal, però si la llei hauria
de donar més autonomia per poder introduir currículums (...).

Respecte de la intervenció del Sr. Llinàs, crec que va en el
sentit de donar un tractament individual a cada centre; això va

en relació amb l’autonomia de centre, i aquest tractament
individual ha parlat de la gestió de recursos, de la gestió de
recursos que tenim a cada centre, i això crec que ja li ho ha
demanat la Sra. Camargo, si no hauríem de tenir un mínim
establert, malgrat la individualitat de cada centre, si no han de
tenir tots un mínim d’on partir, perquè si no generaríem massa
diferències.

I després volia demanar-li incidir sobre el tema del fracàs
del sistema, del fracàs de la societat, sobre la visió que té de
la repercussió del sistema econòmic respecte del sistema
educatiu, i em referia a la referència que ha dit dels
empresaris, és a dir, com fem que els empresaris reconeguin
la importància de la formació i no cerquin un model de baixa
qualificació i baix cost; és a dir, volem un sistema de qualitat
educativa amb un sistema econòmic de baixa qualificació per
tenir baixa remuneració.

I finalment, per acabar ja, del tema del tractament de
llengües volia incidir en..., ha parlat d’aplicar diferents
mesures en el tractament de llengües en funció dels resultats
d’aquesta possible avaluació, i li volia demanar si considera
també que s’haurien de tenir uns mínims per poder-los (...).

Res més. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Casanova. I ara per contestar les
preguntes o qüestions formulades pels grups parlamentaris té
la paraula el Sr. Andreu Crespí, per un temps de deu minuts.

EL SR. EXDIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERI
D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA (Andreu Crespí i Plaza):

Breument, idò, cada ítem. Començaré pel darrer
intervinent, si li pareix, i per allò darrer que ha dit. Bé, jo estic
absolutament d’acord amb el que ha exposat el Sr. Llinàs
respecte del tema de tractament de llengües. Què demana la
societat a l’escola?, el que demana la societat és el que s’ha
legislat en aquest parlament; i què li demana?, tenim el decret
que estableix un sistema de bilingüisme, és a dir, què ha de fer
l’escola?, que els alumnes, quan acaben la seva escolarització
obligatòria, dominin per igual les dues llengües i emprin la
que els doni la real gana, perquè això l’escola no ho pot
determinar. Per tant els alumnes han de dominar ambdues
llengües, i llavors empraran la que els agradi. Bé, idò quan
cantin boleros parlaran en català i quan cantin jotes ho faran en
castellà, i s’ha acabat la història.

Com es determina el model que emprarà l’escola? Amb els
resultats; s’ha d’avaluar i se li ha de dir: “Vostè, escolti , no
està complint el que la llei li demana?”, punt. I a l’escola se li
han de donar els recursos per poder resoldre aquest problema,
perquè l’escola no té recursos propis, té els que li donen. Per
tant crec que aquest és el tema que s’ha de solucionar.

El pacte..., l’acollida d’alumnes nous. Crec que hi ha molts
de models, crec que un dels que proposaria el Sr. Llinàs crec
que és factible. Clar, no tots els nouvinguts són iguals; vénen
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alumnes d’Amèrica Llatina que parlen correctíssimament -
millor que nosaltres- el castellà, per tant sobre aquest tema no
hi ha cap dificultat; els haurem de donar suport en el
coneixement que no tenen del català a l’edat que ells vénen,
perquè tampoc no ens vénen tots a preescolar de 3 anys, en
vénen a batxiller; bé, idò haurem de dissenyar estratègies per
completar la seva formació. Ens arriben alumnes brillants
d’altres comunitats però que tenen problemes lingüístics, per
exemple els procedents de Xina i de països del sud-est asiàtic,
alumnes que tenen una bona formació matemàtica, científica,
però, clar, és que no parlen ni l’espanyol ni el català; idò a
aquests els hem de resoldre aquest problema. És a dir, hi ha
d’haver solucions individuals. I jo crec que nosaltres dedicam
prou recursos a l’educació. Aquesta comunitat potser ha de
millorar aquest esforç econòmic per resoldre aquests
problemes. Altres països europeus tenen una atenció molt
individualitzada dels alumnes del fora del país. Finlàndia, que
posam com a paradigma del sistema educatiu, té un tractament
exquisit dels immigrants respecte de la integració en el seu
model social, i per tant nosaltres si volem integrar hem de fer
aquest esforç, i crec que val la pena fer-lo.

Dissortadament la ideologia que té cadascú té una
incidència molt important en l’educació; cadascú vol la
reproducció de sí mateix en els futurs ciutadans; és a dir, jo
vull que els meus successors siguin igualets que jo, perquè jo
som un individu fantàstic. Bé, hem d’abdicar una mica
d’aquesta reproductivitat del sistema educatiu, hem de poder
permetre que els nostre fills no siguin iguals que nosaltres, i
que els nostres néts, tampoc. Si no som capaços d’aquesta
generositat realment arribarem dificultosament a pactar coses.

Estic d’acord amb allò dels mínims però, bé, els mínims
han de ser qualque cosa, perquè si els mínims és de quin color
pintam les portes de l’escola no importa perdre tant de temps,
eh?, deixam que el pintor les pinti com vulgui i s’ha acabat la
història. Ens hem d’esforçar perquè aquests mínims siguin
qualque cosa. Que és vera que aquí nosaltres tenim una..., jo
diria una cultura legislativa molt detallista, tenim una
Constitució que baixa molt avall, altres països..., bé altres
països no tenen ni Constitució per no tenir-ne, els
anglosaxons són poc partidaris  de tanta legislació, per què?
Perquè saben que és molt difícil posar-se d’acord i, per tant,
marquen unes línies mestres, però aquestes línies mestres
qualque cosa han de dir, si no, no hauríem de fer un pacte
necessàriament.

Clar que hi ha problemes molt seriosos, però qualcú ha
apuntat, me pareix que la Sra. Camargo, el tema de la religió
catòlica. Bé, jo crec que en aquest país la religió catòlica és
un problema educatiu important, perquè n’hi ha uns que posen
religió, vénen els altres i la lleven, la posen i la lleven. Home,
jo crec que dins el sistema..., és la meva opinió i ara la donaré,
la meva opinió és que la religió és una cosa tan important, ho
hauria de ser per a aquells que hi creuen, que ha de sortir de
l’escola, ha de sortir de l’escola. És a dir, la religió una
assignatura com les matemàtiques i la biologia? No, la religió
és una cosa molt més important i no s’ha de deixar en mans de
l’escola, s’ha de deixar cadascú a ca seva, a la seva església.
Un sistema molt nord-americà i l’escola no s’ha de ficar en

aquests temes. Però dissortadament per al pacte
constitucional això està així.

Però jo crec que la lectura que s’ha fet en determinats
moments de la Constitució, de l’article 27 de la Constitució,
és una lectura molt esbiaixada, ningú diu a l’article 27 que és
l’escola que ha de donar resposta. Que l’Estat ha de finançar
l’educació religiosa? Bé, no hi ha cap inconvenient, és a dir,
les esglésies, les esglésies poden rebre de l’Estat unes
subvencions, de fet les reben, algunes més, unes altres menys,
per cobrir aquesta necessitat i fer-ho a ca seva. Cada església
té els seus locals, doncs allà, amb el finançament de l’Estat,
podrien fer això. Aquest seria el model que si jo fos religiós
demanaria per a la meva església, que me donin a mi els
recursos i jo ja els ensenyaré. La resta, és un tema que no
només en el sistema escolar, l’exèrcit té capellans castrenses
també. Vull dir que l’escola encara n’ha sortit ben parada diria
jo. Però vaja, aquesta ha estat una llibertat que m’he donat
d’intervenir en un tema per donar la meva opinió.

A la Sra. Sureda li diria que, miri, l’escola en aquest país,
en el seu poble quan a mi em varen fer director provincial, no
hi havia escola pública, no se’n recorda? Vostè devia ser molt
jove, perquè han passat molts d’anys, però no hi havia escola
pública. I quan jo em vaig demanar: però, escoltin, a Artà no hi
ha escola pública, però n’hi ha..., qualque subdirector general
del Ministeri d’Educació, que era un funcionari, vostès saben
que l’administració de l’Estat és prou professionalitzada,
arriba a nivells de sots-directors generals i són funcionaris,
removibles, però n’hi ha que seguien. I jo vaig dir hem de fer
una escola allà, varen enviar un inspector general de serveis a
veure què passava a Artà, si realment era necessari que hi
féssim una escola, perquè això eren doblers. Bé, finalment la
vàrem fer, no va ser fàcil i això que governava el Partit
Socialista. Així i tot no va ser fàcil. Per tant, vull dir que en
matèria educativa hi ha tot un seguit de llocs comuns que
pareix que són difícils de rompre.

Bé, les demandes dels sindicats. La Sra. Riera curiosament
ha defensat els sindicats, no, no els ha defensat, ha dit que
s’hauria de fer un esforç per veure quines de les seves
demandes es podrien incloure. Jo crec que vostè, i ara
permeti’m que li digui amb tot l’afecte, no estaria d’acord amb
determinades coses que demanen els sindicats, no hi estaria
d’acord. Per tant, els sindicats també han de renunciar, també
han de renunciar, els sindicats d’aquesta comunitat no són
molt renunciadors, no ho són molt renunciadors. Jo els vaig
aguantar 12 anys, qualque cosa deu tenir a veure amb la meva
esclerosi circulatòria haver hagut d’aguantar els sindicats
durant 12 anys, vasoconstrictors ho són quantitat.

(Algunes rialles)

Bé, jo no estic gens d’acord amb moltes de les coses que
demanen ells, diria que estic més en desacord amb els vots
particulars que amb el document. Ara, és evident que no és bo
de fer, tenint en compte la importància que té el personal en
matèria educativa, perquè si parléssim de les línies d’alta
tensió, bé el que dirien els sindicats a mi m’és ben igual, jo
posaré el cable i ja ho aclarirem. Aquí no, aquí no, el
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professorat és un element importantíssim. I es parla en el
document de dignificar-lo i jo faria una pregunta: i què està
disposat el professorat a fer perquè la societat el consideri
millor? Perquè qualque cosa hauran de fer els professors
perquè els mirin més bé del que els miren. També ho podríem
demanar als metges que és una altra professió, un altre sector
on el personal és molt important. 

Què passa, per què han perdut els professors, ara que estan
més ben formats que mai teòricament, i aquesta llei encara
demana més formació, diu que tots els professors han de tenir
cinc anys de formació, ara les diplomatures són de quatre, els
de secundària, un màster més, però els altres no; un any més
encara, i els considerarem pitjor ara que quan el professorat
d’educació primària només tenia el batxiller elemental? Per
què? I abans el mestre era una persona molt reconeguda, en els
pobles el mestre era una autoritat, el mestre, el capellà i
l’apotecari. Això eren les autoritats del poble. I què ha passat,
per què ara hem perdut aquesta capacitat?

Acab, és una pregunta que llanç. És a dir, està bé fer
campanyes de millora de la percepció, però qualque cosa han
de fer els mestres perquè les famílies els tenguin un major
reconeixement. Per què abans el nin que arribava a escola amb
una determinada “reconvenció”, em pos entre cometes, del
professor, del mestre, el pare li donava un suport cec al
mestre i ara no? Perquè tal vegada qui va malament també és
la societat, és la societat que s’ha de replantejar per què no
dóna més suport a l’escola. Per què els empresaris no donen
més suport a la Formació Professional? Per què no s’exigeix
una titulació per accedir a llocs de feina i es prima el que sigui
més econòmic? És clar, si la societat no dóna suport a
l’escola, l’escola està perduda, està perduda.

Per tant, jo demanaria que els poders públics de qualque
manera incideixin en què la societat tengui una mica
l’obligació  i això és bo de fer. És a dir, per fer tal feina es
necessita tal títol i el títol es revalora immediatament perquè
per accedir allà s’ha de tenir el títol. En una paraula, no hem de
ser excessivament “bonistes”; la pastanaga funciona, creguin-
me, la pastanaga funciona; si posam una pastanaga l’ase
camina, sense pastanaga no camina. Per tant no siguem...,
nosaltres no hem de ser excessivament utòpics, hem de ser
realistes, i la realitat és la que és.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, moltes gràcies, Andreu Crespí. Té la paraula el Sr.
Bartomeu Llinàs per un temps de deu minuts.

EL SR. EXDIRECTOR PROVINCIAL DEL MINISTERI
D’EDUCACIÓ I CIÈNCIA I EXCONSELLER D’EDUCACIÓ
DEL GOVERN DE LES ILLES BALEARS (Bartomeu Llinàs
i Ferrà):

Gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot, procuraré, pel que
veig, fer una resposta generalitzada per poder aprofitar bé
aquests deu minuts i no centrar-me en el tema.

És evident que per fer un pacte aquí, per fer un pacte a les
Illes Balears, hi ha unes condicions prèvies a nivell estatal que
s’han de produir. És a dir, aquí podem fer un pacte, però si hi
ha una llei orgànica que prohibeix moltes coses que es fan en
el pacte  no sé com les aprovarem, perquè després no les
podrem aplicar. Per tant quan jo deia allò de l’Estat, que ha de
ser prioritària l’educació a nivell estatal, és cert, però això ha
d’anar cap a una llei orgànica el més consensuada possible
formant part d’aquest pacte, perquè si no tendrem una
normativa estatal, que és la que marca, i després aquí la
possibilitat del pacte que podem fer serà un pacte feble, feble
perquè si no entrarà en contradicció amb una normativa
superior i per tant ja sabem el que passa quan hi ha una
contradicció. Per tant aquesta reforma passa ineludiblement
per, a més de declarar l’educació, fer una reforma, aprofitar la
reforma constitucional que crec que s’haurà de produir en un
moment o l’altre, no quedarà més remei en aquest moment,
que s’ha de produir, retornar a tocar l’article 27 famós i altres,
que varen estar a punt d’endarrerir, ho record perfectament,
les negociacions per aprovar la Constitució.

I és vera que hi ha problemes en temes relacionats, com ha
dit la Sra. Riera, amb els diferents punts de vista dels partits
polítics; jo li diré que això forma part del que he explicat
abans, és a dir, si abans vos he comentat que abans les coses es
discutien amb constitucions que desapareixien, ara s’ha
davallat més avall i s’ha anat a les lleis orgàniques. Home, no
vull entrar en el fet de si jo més, tu manco, no sé què; a mi
m’agradaria que hi hagués hagut aquí avui el Sr. Gabilondo,
però el Sr. Gabilondo -i ho puc dir, ell ho pot dir- en un
moment determinat -a mi no m’ho va dir ell, eh?, no m’ho va
dir ell, m’ho va dir e l secretari d’Estat-, que quan ja havien
arribat a l’acord, i a més estaven a un 90% d’acord, li va
telefonar la responsable en aquell moment de telefonar-li, que
era la Sra. Cospedal, i li va dir: “Escolta, ministro, no serà
possible perquè som a un moment preelectoral, sabem com
estau, i no vos podem donar una foto d’aquest tipus en aquest
moment”, i jo..., si no li ho demanau quan vengui, si ve, però...
No m’ho ha dit ell, m’ho han dit els seus adjunts, que ho varen
fer. Què va passar?, que va dur discussions aquell pacte, però
és que estava avançadíssim!, estava avançadíssim, faltava no
res, faltava signar-lo. Jo si ara no han pogut començar o han
sortit, jo ja no estic tan al dia; per tant si em demanàs coses
actualment estaria bastant més peix del que he fet f ins en
aquests moments o que vos he dit.

Temes importants a tenir en compte: el tema de la
concertada i la pública; això passa per una renovació, ja i
automàtica, del Concordat, així de clar; és a dir, el tema del
Concordat, jo no sé si ho sabeu, es va discutir en un moment
determinat quan encara no hi havia Constitució; es va acordar
el Concordat, i quan ja hi va haver la Constitució llavors es fa
firmar el Concordat, però no es va tornar a negociar en
període constitucional, es va fer després, ho varen fer quan ja
hi havia Constitució, però el Concordat és una de les coses -
o... com es diu?, Tractat Internacional amb l’Estat Vaticà, val-
que s’ha de modificar, i  per tant aquesta modificació ha
d’implicar totes aquestes coses que no acaben de rutllar bé
quan es parla d’una pública i una concertada. També hem de ser
objectius, és a dir, l’Estat no es podia fer càrrec de totes les
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escoles en aquell moment, ja a la llei del 70, perquè no hi
havia centres, s’havien de construir centres. Què passava?, que
l’Estat havia deixat a l’Església Catòlica, bàsicament, que
dugués l’educació, que fes les seves feines, i llavors tenia
alguns centres, pocs, a l’àmbit de tot l’Estat i se n’havia
desentès. 

Clar, quan parlam de programes, que el Sr.  Crespí ha dit
que a Finlàndia no sé què, no sé què més, bé, si miràssim la
quantitat de doblers que s’han gastat en aquest país, i això
està..., jo no sé els nombres però s’ha quantificat, a construir
centres és vertaderament brutal, el que s’ha fet. En el moment
en què hi va haver la reforma grossa, el temps de la reforma de
la LOGSE, i abans amb la d’en Villar Palasí, s’ha construït
moltíssim, s’ha gastat moltíssim; no s’ha gastat en programes,
en programes per atendre el retard, en programes per atendre
el fracàs, en programes per atendre..., que això és el que es
tradueix després dins aquesta educació a la carta, que tampoc
tothom no pot menjar llagosta, és a dir, entenguem-nos, anam
a una seriositat, però efectivament s’ha gastat moltíssim, i ara
s’ha de gastar en una altra cosa, i aquesta altra cosa és en
aquestes atencions específiques que s’hagin de fer davant les
necessitats.

El Sr. Crespí també ho deia, i jo també ho vull comentar
aquí: cap dels integrants -ho havia escrit abans- cap dels
integrants d’un pacte no s’ha de sentir guanyador, que és un
poc variar les paraules que han dit aquí, que no em trob a gust,
que no sé què; cap, (...), hauria d’haver estat millor aquest
pacte, no he aconseguit el que volia, però el faig. Per tant
aquest és un tema també important.

Un tema que no ha sortit o ha sortit d’una manera breu,
perquè, clar, de cada tema de què hem parlat aquí en podríem
haver estat parlant dues hores o tres, de cada un d’ells, el tema
de l’avaluació constant. L’avaluació constant ha de ser
intrínseca dins la societat i dins els centres, i quan dic centres
no pensem que s’avaluïn els alumnes perquè, clar, el fracàs el
fan els alumnes, avaluam els alumnes; no, no, s’avalua tot, i
aquí sí que m’enfrontaré amb un tema, i és que els
inspectors..., o, perdó, els inspectors també, perquè m’ha
sortit ja el tema, els inspectors són avaluables i els professors
també han de ser avaluables i els alumnes han de ser avaluables
i l’administració és avaluable. No hi ha ningú que tengui
privilegis especials.

Per tant, aquesta avaluació és una avaluació que ha de ser
la cultura de l’avaluació immersa, i després, d’acord amb els
resultats, actuar. Arriba un govern, o arriba no sé què amb un
programa determinat; arriba un altre govern, el lleva sense
saber què ha passat amb aquell programa, en fa un altre, i no
arribam a saber mai el resultat d’aquella actuació quins
avantatges ha tingut a nivell social o a nivell de centres.

El tractament individual... el tractament de llengües, bé, ja
sé que és un tema complicat, és un tema difícil, és un tema que
requereix serietat, bé, quan jo he dit això no he dit “cadascú
que faci el que vulgui”, si era això el que s’ha pogut entendre,
no, hi ha uns mínims determinats, s’ha de dir: hi ha d’haver
tantes hores determinades per a aquest..., un tant per cent

determinats de castellà i de català, i després, segons les
necessitats, evidentment, després aplicarem les coses o els
horaris i l’atenció que es requereixi, però en base a un tema,
no a una avaluació de final quan acaben l’ESO, no, a una
avaluació constant perquè això és movible, és a dir és allò de
Bauman, tot és líquid, no podem estar dient ho farem al final,
no, ho mirarem, posarem algunes matèries més o algunes
matèries menys en una llengua o en l’altra en funció dels
resultats que es tenguin, i que sigui movible, no estàtica, que
sigui movible, per aconseguir una cosa, per aconseguir que
tots, els dos... jo no he parlat d’educació bilingüe, he parlat
que han de tenir un domini de les dues llengües, no he entrat
en aquest detall, en les dues llengües igual i per tant, quan ho
sabrem serà al final, però hi ha un procés i aquest procés
també s’ha d’avaluar al mateix temps.

Economia, el tema de l’economia, tampoc no vull
expressar aquí que el problema de tota la història de la mala
fama que pugui tenir l’educació és per l’exemple que he posat
dels empresaris que contracten gent d’FP, no és així, no és
així, és un element més a tenir en compte; com he dit que els
mitjans de comunicació també haurien de formar part del
pacte, així com els empresaris haurien de formar part del
pacte, els mitjans d’educació haurien..., perdó, els mitjans de
comunicació també haurien d’intervenir en aquest pacte si
volem aixecar l’opinió que es pugui tenir del professorat i de
l’educació.

No ho sé, jo som un poc caòtic a l’hora de fer preguntes...,
dos minuts -dos minuts, dos minuts...-, ho miraré... Sí,
acollida, el tema d’acollida, és complicat. És complicat, però
també tenim en aquests moments centres educatius que són
guetos, no ho diem, però ho són, i que ja va bé que hi siguin,
perquè és clar no vénen a ca meva i no vénen a molestar no sé
on, sinó que els tenim allà, no, hi són, eh?, està avaluat, hi ha
llocs -perdó- que en lloc de tenir una escola tenen la ONU.

I és clar, quin tractament ha de tenir aquest centre?, aquest
centre sí que ha de ser un centre d’acollida, que es digui!, i per
tant, allà que hi hagi grups de vuit alumnes i que hi hagi més
professorat i que no sé què, però mai que aquests guetos no es
transformin en guetos permanents, això mai. És a dir, quan
aquest al·lot està preparat després se n’ha d’anar, n’hi haurà
uns de més fàcils i uns de més difícils, això dins les grans
ciutats, als pobles petits és més difícil que es produeixi, però
també la solució és més fàcil.

I acab, presidenta, ara afegiré una cosa nova. Mirau, la
transició es va produir a un moment determinat, va fer coses
bé i coses malament, darrerament sembla que ho va fer tot
malament, però com que jo vaig haver de lluitar per la
transició, idò us he de dir que no, que crec que no, que varen
fer coses bé, però es varen produir dos factors bàsics, s i
aquests dos no es produeixen els pactes són pràcticament
impossibles: primer, il·lusió, ganes de sortir d’un forat, d’una
Espanya negra, d’una Espanya... endarrerida en relació amb
Europa, una Espanya sense llibertats, no sé què, hi havia
il·lusió pel canvi, il·lusió i quan dic il·lusió em referesc a les
diferents ideologies del país, no se centraven només en unes,
sinó en totes, hi havia il·lusió.
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Però n’hi havia un altre, hi havia por. Ja sé que no agrada el
que us dic, però hi havia por i com que hi havia por pel que
pogués passar perquè recordàvem el que havia passat tots
amollarem, una amollaren perquè deien: jo record això, allò,
allò..., no vull entrar en detalls, però els altres també
recordaven que si no amollaven podria ser el que els passàs ara
a ells. És a dir..., és un exemple magnificat. Però si sempre
n’hi ha dins un pacte que... diu: bé, jo, això perquè..., bé, és
igual, si criden que cridin... ja ho faré, però ja ho faré, ja ho
faré jo..., la norma m’ho diu, jo ho faré; però si no hi ha això,
si no hi ha il·lusió, entrega i por és molt difícil fer pactes, són
possibles, són molt possibles; bé, molt possibles no, són
possibles.

Però aquest dir: podem perdre el que tenim, hi podem
sortir també perdent, la societat hi perd si no ho fem, això són
pors, però han de ser pors positives, de dir: hi ha aquests pors,
però hem de donar una passa endavant i per tant, hem
d’aconseguir que la gent s’embarqui en una cosa tan difícil
com pot ser una reforma de l’educació que com heu vist és
molt difícil aconseguir..., perdó, un pacte per l’educació, que
és molt difícil d’aconseguir, però que crec que és totalment
necessari.

I com que, de cada tema d’aquests, podríem parlar-ne
moltíssim. Presidenta, gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

 Moltes gràcies, Sr. Llinàs. 

Hem arribat al final de les compareixences d’aquesta
ponència, en queda una de pendent de concretar, que és la del
Sr. Gabilondo, li hem ofert un ventall de possibilitats de dies
i hores perquè ell es pugui adaptar a la que més li convingui i
per tal que nosaltres puguem comptar amb aquesta
compareixença i amb les aportacions del Sr. Gabilondo, que
les valoram molt positivament.

I no havent-hi més temes a tractar, donam les gràcies al Sr.
Crespí i al Sr. Llinàs, i s’aixeca la sessió.

Moltes gràcies.
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