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Sessió 19 de la CE

La sessió de la Comissió d’Educació (CE) s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Pre-

sideix Josep M. Jové i Lladó, acompanyat del secretari, Martín Eusebio Barra López, i de 

la secretària en funcions Susana Beltrán García. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè Arderiu 

i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Jorge Feijóo Suñol, Maialen Fernández 

Cabezas i Sonia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Lluís 

Font i Espinós, Josep Maria Forné i Febrer, Elena Fort i Cisneros, Imma Gallardo Barceló i Xa-

vier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, M. Assump-

ció Laïlla i Jou, Mònica Palacín París i Bernat Solé i Barril, pel G. P. Republicà; Raúl Moreno 

Montaña i Esther Niubó Cidoncha, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Lucas Silvano 

Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit 

Popular de Catalunya.

Assisteix a aquesta sessió el conseller d’Educació, Josep Bargalló Valls, acompanyat 

de la secretària general, Núria Cuenca i León, i del secretari de Polítiques Educatives, Car-

les Martínez Quiroga.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre l’inici 

del curs escolar 2019-2020 (tram. 355-00098/12). Conseller del Departament d’Educació. 

Sessió informativa.

2. Sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació sobre la 

manca de planificació i el tancament de línies de P3 (tram. 355-00067/12). Comissió d’Edu-

cació. Sessió informativa.

3. Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de places d’anglès 

de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans (tram. 290-00348/12). Control de compliment.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-

cació sobre la inacció davant el fet que membres d’una entitat privada espiessin a alumnes 

i docents de centres educatius (tram. 354-00154/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educa-

ció sobre la vigilància del comportament lingüístic d’alumnes i professors als centres edu-

catius (tram. 354-00158/12). Daniel Serrano Coronado, del Subgrup Parlamentari del Partit 

Popular de Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença del director general de Formació Professional Inicial i 

Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educació perquè informi sobre el 

nou model de formació professional dual i el canvi curricular previst (tram. 356-00462/12). 

Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació Jaume 

Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de Moviments de 

Renovació Pedagògica de Catalunya, davant la Comissió d’Educació perquè presentin l’in-

forme «Educació a l’hora: uns altres horaris escolars són possibles» (tram. 356-00518/12). 

Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vo-

tació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’Òscar Escuder i de la Torre davant la Comissió d’Edu-

cació perquè informi sobre les actuacions de la Plataforma per la Llengua als centres educa-

tius (tram. 356-00575/12). Sonia Sierra Infante, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bona tarda. Moltes gràcies per la seva assistència a totes les diputades i diputats 
membres; moltíssimes gràcies a l’honorable conseller senyor Josep Bargalló; al se-
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cretari de Polítiques Eductives, senyor Carles Martínez, i a la secretària general del 
departament, la senyora Núria Cuenca, per la seva assistència avui aquí en aquesta 
comissió. 

Sessions informatives amb el conseller d’Educació relatives a l’inici 
del curs escolar 2019-2020 i a la manca de planificació i el tancament 
de línies de P3

355-00067/12 i 355-00098/12

Com totes i tots vostès saben, tenim un ordre del dia en el qual hi han dues ses-
sions informatives a la Comissió d’Educació amb el conseller d’Educació. Hem  estat 
parlant amb tots els grups parlamentaris i vam decidir –també amb el Govern, el 
departament– que si a tothom li semblava bé –en principi a tothom li semblava bé– 
faríem les dues sessions informatives en una única sessió informativa. I aleshores, 
en principi, havíem donat fins a un temps màxim d’una hora, de seixanta minuts, al 
conseller perquè pugui substanciar aquestes dues sessions informatives, una, referent 
a l’inici del curs escolar 2019-2020, aquesta a petició pròpia del conseller, i l’altra, a 
petició del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, sobre la manca de 
planificació i el tancament de les línies de P3 –no veig el senyor Riera, però bé..., se-
nyor Riera. 

Faríem, doncs, aquestes dues sessions informatives juntes, primer els seixanta mi-
nuts, com a molt, del conseller, i després els grups parlamentaris havíem acordat que 
faríem un quart d’hora per grup parlamentari per substanciar o posicionar-se respecte 
a les dues sessions informatives; el conseller tornaria a prendre la paraula durant un 
període màxim de vint minuts, mitja hora, i després els grups parlamentaris durant 
un període de cinc minuts, un temps màxim de cinc minuts, es tornarien a posicionar 
o a repreguntar o a aclarir dubtes. Com que són dues sessions informatives intenta-
rem ser laxos amb el temps, per tant, si a algú a la segona intervenció dels grups par-
lamentaris n’hi falten una miqueta més, d’aquests cinc minuts, sense excedir-nos en 
excés, valgui la redundància, doncs, tampoc mirarem tant el rellotge. 

Finalment... –això són segons, em penso, lletrada... (Veus de fons. Pausa.) Inten-
tarem arreglar això. Si per al segon punt de l’ordre del dia ja ens funciona..., si no, ho 
farem amb això, eh? D’acord?

Conseller, benvingut, moltíssimes gràcies. La comissió és seva.

El conseller d’Educació (Josep Bargalló Valls)

Gràcies, president. Senyores i senyors diputats, com ha dit el president de la co-
missió, aquesta és una compareixença que ens hem plantejat com la compareixença 
d’inici de curs que havia demanat jo mateix, amb una especial incidència en la políti-
ca pel que fa a les previsions de places de P3, que és el que havia demanat el Subgrup 
Parlamentari de la CUP. Intentarem, per tant, fer ambdues coses a la vegada, eh?, in-
tentarem fer ambdues coses a la vegada. En tot cas, com que també hi ha un temps per 
a les preguntes i les respostes posteriors, si algú de vostès creu que algun dels aspectes 
no els hem tractat ho podem fer.

En aquesta compareixença volem oferir les dades més significatives per tal d’ex-
plicar les principals novetats en matèria de política educativa d’aquest curs 2019-
2020, les dades més importants del sistema. I, en primer lloc, els he de dir que ha 
estat en general un bon inici de curs, que no hem tingut problemàtiques destacables 
pel que fa a la preparació i pel que fa tant al professorat com a les instal·lacions 
–n’hem tingut menys que l’any anterior–, i que malgrat que la crisi del mal funcio-
nament de l’aplicació Esfera va certament complicar, i molt, aspectes organitzatius 
i aspectes de matriculació que van quedar clarament endarrerits en el temps i això 
hagués pogut provocar un endarreriment d’altres qüestions que haguessin incidit en 
l’inici de curs, doncs gràcies al treball, evidentment, del personal del departament, 
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però especialment de les direccions dels centres educatius, aquest inici de curs no 
es va veure perjudicat per aquesta qüestió. En tot cas, també, li he de dir que aviat 
rebrem l’informe que vam sol·licitar per tal de poder dirimir responsabilitats pel que 
fa al mal funcionament d’Esfera, conjuntament amb el Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública i el CTTI.

Tornant a la compareixença que ens ocupa, les dades són les que tenim a dia d’avui. 
En alguns estudis no són definitives, perquè hi ha estudis que la seva matricula ció de-
finitiva es dona encara en aquests moments i, per tant, ja intentarem donar-los-les a 
vostès quan les tinguem, però en tot cas són d’aspectes molt puntuals i molt concrets 
i no afecten el que els direm avui. 

(L’exposició del conseller és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals 
poden ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Per tant, si voleu podem començar amb la primera imatge, que... Bé, la primera 
imatge, com vostès poden comprovar, és difícil de veure, però, en tot cas, és la que 
conté totes les dades que els explicaré, eh? No sé si aquí dalt la poden veure millor... 
Tenen les dades dels alumnes de règim general, els alumnes de règim especial, els 
alumnes de formació d’adults i els alumnes d’ensenyament a distància. A grans xifres 
–a grans xifres–, hi ha deu mil alumnes menys a infantil i primària i set mil alum-
nes més a secundària. A grans xifres és el que ens resulta, això. Evidentment que 
la matrícula viva que es dona al llarg del curs acabarà modificant alguna d’aquestes 
xifres, però en tot cas, diguem-ne, a dia d’avui, a grans xifres tenim deu mil alum-
nes menys a infantil i primària, set mil alumnes més a secundària i, per tant, tenim 
tres mil alumnes menys en el conjunt del sistema d’ensenyament de règim general.

Són dades, per tant, que es mantenen estables i que reflecteixen l’evolució de-
mogràfica que ja coneixem tots. Només remarcaria, que no té a veure amb l’evolu-
ció demogràfica, una davallada dels alumnes de formació d’adults. Aquesta és una 
davallada d’alumnes de formació d’adults que es va donant als darrers anys des de 
la reactivació econòmica, eh? No voldria dir des del final de la crisi, perquè segura-
ment seria una frase excessivament positiva, però sí que des de la reactivació econò-
mica hi ha una disminució d’alumnes adults. Això succeeix habitualment: com més 
crisi econòmica, més alumnes adults; com més reactivació, menys.

De les grans dades del nostre sistema, aquesta és la que té més diferència amb 
Eu ro pa. És a dir, tenim, comparativament amb la resta d’Europa –no ja alumnes 
d’a dults només, sinó que és la formació al llarg de la vida, per tant, és adults i molts 
altres sistemes formatius–, les xifres més baixes. I segurament aquí haurem de fer 
una anàlisi de per quin motiu estem tan baixos respecte a la resta d’Europa.

Pel que fa a l’oferta de P3 i primer d’ESO, que era part de l’interès, veuran vos-
tès que tenim a l’inici de curs 2019-2020 quaranta-vuit grups menys de P3, amb 415 
alumnes menys, a la pública, i tretze grups menys a la concertada, amb 750 alumnes 
menys. Veuen que, per tant, es dona... Han de comparar el nombre d’alumnes i grups 
de la pública amb les xifres que he donat i el nombre de grups i alumnes de la con-
certada amb les xifres que hem donat. Veuen que es dona, per tant, aquesta tendència 
sostinguda dels darrers anys d’una disminució més forta en la concertada i una peti-
ció de places més gran en la pública. El mateix passa amb primer d’ESO, que tenim 
quaranta grups més de pública amb 650 alumnes més de pública; tenim el mateix 
número de grups de la concertada, amb 261 alumnes més. 

Aquí encara és més evident aquesta tendència sostinguda d’augment de petició i 
oferta de places públiques, i de o davallada o estancament de l’oferta i la petició de 
places concertades. Saben que, a més a més, amb un fet concret, que és que l’actual 
normativa del Decret de concerts fa que a la preinscripció s’hagin d’ofertar tots els 
concerts concedits per resolució, es prevegi o no que hi hagi demanda, mentre que 
en la pública ja hi ha l’oferta que es preveu respecte a la demanda. I això fa que les 
dades de preinscripció siguin molt diferents que les dades de matriculació, perquè 
les de matriculació són reals; les de preinscripció tenen aquest biaix que significa, 
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amb l’actual Decret d’escola concertada, haver d’ofertar tot el que es va concertar en 
el seu moment, tot i que ja se sàpiga, per evolució demogràfica, per peticions d’anys 
anteriors, que part de l’oferta no se sostindrà.

Torno a dir el mateix, eh?: acabarem el curs amb xifres diferents, perquè hi ha la 
matricula viva, que ens augmentarà les xifres, i possiblement, per tant, també acabi 
augmentant grups en algun cas, però aquestes són les d’inici de curs d’enguany res-
pecte a les de l’inici de curs de l’any passat.

Això –això– ha tingut alguns problemes que es van conèixer pel que fa a la matri-
culació respecte a les prescripcions en alguns casos. Pel que fa a famílies que havien 
demanat plaça pública i que finalment han acabat en un centre concertat, per a famílies 
que van demanar plaça pública i finalment han acabat en un centre concertat de P3, a 
Catalunya hi ha hagut un total de seixanta-dos sol·licituds de preinscripció de P3 –de 
seixanta-dos, eh?, mirin la xifra, seixanta-dos– en primera opció a centre públic que 
han estat assignades d’ofici a un centre concertat, en la preinscripció, i que van mos-
trar la seva disconformitat, eh? Seixanta-dos casos de famílies que s’havien preinscrit 
en un centre públic i que en la preinscripció van ser assignades en un centre concer-
tat i que van mostrar la seva disconformitat. D’aquestes seixanta-dues, quaranta-tres 
van ser readscrites a un centre públic i, per tant, s’han matriculat en un centre públic; 
nou no s’han matriculat enlloc –saben vostès que és una opció i que passa sovint, que 
pares o mares que preinscriuen un fill o una filla a P3 acaben no matriculant-la, per 
algun altre motiu, eh?, potser per qüestions familiars, perquè han trobat un altre tipus 
d’escolarització no reglada amb preescolar, el que sigui, eh?–, i només deu s’han hagut 
d’acabar matriculant finalment en un centre privat concertat. D’aquests deu, tres són de 
Granollers; dos, de Martorell, i un, de Barcelona, ho dic pels tres llocs on es va generar 
una certa polèmica –tres són de Granollers; dos, de Martorell, i un, de Barcelona–, i 
en tots aquests casos, en la seva majoria, amb acord de les famílies, que és el que s’ha 
intentat en cada cas, amb l’acord de les famílies.

Un dels problemes que hi ha hagut, que ens han dut aquí –un dels problemes que 
hi ha hagut que ens ha dut aquí–, a una situació que no voldríem... Hi insisteixo, ara 
podria dir que això representa el 0,0..., eh?, però cada família que ho viu té tot el 
dret..., per molt que en la magnitud de les xifres acabem estar parlant d’una xifra.

Part de la problemàtica, evidentment, és la realitat de l’oferta en alguna zona me-
tropolitana, eh? En tot cas, aquí hi insisteixo, a Barcelona, que sol ser el lloc més 
complicat, ha acabat havent-hi un únic cas. Part del problema té a veure amb que ma-
joritàriament eren famílies que havien demanat un únic centre, eh?, que havien de-
manat un únic centre. El fet que demanin un únic centre, que forma part del seu dret, 
dificulta molt la reassignació en un segon centre, ho dificulta molt. Perquè aquests 
casos, si haguessin posat un segon centre, en la gran majoria ja haguessin estat assig-
nats en un primer moment en aquest segon centre. 

És cert que hi ha alguna tendència que diu a les famílies: «Poseu només un centre 
en la preinscripció, perquè així exercireu de ple el vostre dret a elecció.» Però això et 
porta un problema: que si és en un centre que hi ha més preinscripcions, hi ha més 
demanda que oferta, pot passar això, que no tinguis un segon centre situat i que, per 
tant, d’ofici, la comissió de matriculació t’assigni un centre concertat, perquè tu no 
has explicitat en cap cas quina era la teva segona opció. Per tant, des del departament 
ja insistirem al proper període de preinscripció que és molt millor que les famílies 
situïn un segon i un tercer centre, perquè així la seva capacitat d’elecció quedarà 
més reconeguda i qui fa les adscripcions ho tindrà bastant més fàcil de no cometre, 
doncs, aquests errors. Molt bé.

Tots aquests números han augmentat, també, pel que fa, evidentment, bàsicament 
a secundària, una xifra diferent al personal docent que tenim. Com veuran vostès, 
i ho veiem aquí, la plantilla inicial del curs 2019-2020..., dic «la inicial» perquè la 
matrícula viva pot fer en algun cas la necessitat d’augmentar-la, però la inicial del 
curs 2019-2020 és, en l’escola pública, de 72.535 docents, un increment respecte al 
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curs passat de 670 mestres i professors, als quals s’afegeixen cinquanta-tres profes-
sionals d’atenció educativa. 

És cert que tenim menys alumnes però en tenim més de secundària, i, com que 
en tenim més de secundària, la realitat dels nostres cossos docents fa que hàgim de 
contractar més professorat de secundària. Jo no els enganyaré, és a dir, jo no puc dir 
que aquest professorat també serveix per disminuir ràtios. Pot servir per disminuir 
ràtios mantenint el mateix número de professorat de primària amb menys alumnes, 
eh?, per a això sí que servirà, per tant, mateix professorat, mestres de primària, amb 
menys alumnes. Ara, aquest professorat que posem de més, que és bàsicament de 
secundària, no serveix per disminuir ràtios sinó per atendre les condicions de deses-
colarització. Vostès saben perfectament que en un cas de pròrroga pressupostària no-
més podem contractar professorat de més per atendre necessitats d’escolarització, que 
és el cas aquest, d’aquest professorat.

Per altra banda, estem començant a analitzar, a partir de la realitat de les apostes 
dels centres educatius per a la transformació educativa, per a la millora educativa, per 
al que se’n diu «innovació», però que de fet és la transformació educativa per a la mi-
llora educativa, estem començant a adonar-nos, com se n’adonen els centres, que ara 
l’important no és l’espai, és a dir, que no hi ha un grup d’alumnes fixos en un mateix es-
pai sempre, sinó que hi ha internivells, hi ha lliure circulació, hi ha espais, tallers, i que 
molt difícilment el mateix grup d’alumnes es troba sempre a ell mateix en el mateix 
espai. Per tant, que, sovint, analitzar la realitat d’aquest aspecte des del nombre d’alum-
nes per aula és bastant fictici. I en canvi el que segurament és més real per a la quali-
tat educativa és el nombre d’alumnes/professor –el nombre d’alumnes/professor–, que 
et dona una dada més certa de l’evolució del sistema a millor o no, és a dir... Molt bé.

Els recordo que convocarem un altre cop oposicions a mestres i professors –en-
guany seran 3.155 places, principalment de secundària, escoles oficials d’idiomes, 
ensenyaments artístics i d’inspecció; enguany han estat fonamentalment d’infantil, 
primària i professorat de formació professional, i l’any que ve serà d’aquests altres 
cossos–; que continuarem tenint la borsa d’interins oberta tot el curs, que ja vam co-
mençar a fer-ho l’any passat i que està donant bons resultats, perquè atén molt més 
realment la demanda dels nostres centres, però també atén molt més realment les ne-
cessitats personals i laborals de cadascun dels interins, i, per tant, és una aposta que 
va bé per a tothom. I enguany hem incrementat els llocs específics amb perfil pro-
fessional en gairebé set mil docents, que és un 12,6 per cent més que el curs anterior.

La següent diapositiva va sobre una de les novetats d’enguany, que són els vint-i-
cinc nous instituts escola. Com vostès saben, en teníem vint-i-nou des del primer ins-
titut escola del 2006 fins al curs passat; en tenim vint-i-cinc més. Aquí tenen vostès 
el mapa d’aquests instituts escola. Veuran que posa la xifra que entre nou mil i onze 
mil alumnes estudiaran als vint-i-cinc nous instituts escola, perquè era una xifra que 
no teníem tancada i perquè també podríem fer..., i volem donar la xifra bona, que ja 
els donarem, tenint en compte que en alguns casos són fusions, en algun cas són se-
paracions, i hi podríem jugar. 

En tot cas, d’aquests vint-i-cinc centres, vint-i-dos han estat una escola de pri-
mària que ha passat a institut escola, i, per tant, ha passat a ser..., ha crescut a partir 
de sisè; dos han estat una fusió d’un centre de primària i un de secundària; un, una 
fusió d’un institut amb un centre de primària pertanyent a una ZER, que aquest és 
un cas  especial, però que ens agrada també especialment: és una ZER que una de 
les seves escoles s’ha convertit en institut escola, però de fet és un institut ZER, per-
què dona servei a tota la ZER. L’escola per si, ella mateixa, no tenia la massa crítica 
suficient per ser un institut escola, però la ZER sí, i era evident que estàvem parlant 
d’una realitat educativa conjunta. I tenim damunt la taula la previsió de fer alguns 
altres casos d’aquests instituts ZER, que creiem que són una bona oferta en qües-
tions d’equilibri territorial i en qüestions de donar a tots els territoris del país unes 
mateixes possibilitats.
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Aquests instituts escola també han comportat altres qüestions, com per exemple 
haver de començar a parlar amb els ajuntaments de manera seriosa i fer una proposta 
per al futur, ja definitiva, sobre la qüestió del manteniment. Vostès ho saben, les esco-
les les mantenen els ajuntaments, els instituts els mantenim nosaltres; a les escoles, el 
personal de serveis és municipal i als instituts és nostra, als instituts escola. Ho hem 
anat aclarint amb els ajuntaments en cada cas, però hem de fer una proposta conjunta. 

De la mateixa manera ha passat amb l’horari –també era evident que no podíem 
tenir un institut escola amb horaris molt diferents. I, en aquest sentit, els instituts es-
cola han tingut l’oportunitat que en funció de l’autonomia fessin les seves propostes 
d’horari, però que fossin lògiques i fossin, diguem-ne, conjuntes, i en aquest sentit, 
per exemple, nou dels centres ofereixen activitats lectives quatre o cinc tardes per a 
tothom, tretze fan dos o tres tardes lectives per a tothom i tres fan horari compactat. 
Jo crec que és bo, eh?, permetre una tria dels centres en funció de la realitat que tenen.

A la vegada, s’han iniciat vuit nous instituts per donar, evidentment, resposta a 
part d’aquest increment de l’alumnat de secundària. Vostès els tenen aquí. Cinc són 
de nova construcció; un, l’Institut Pedralbes, és fruit de la fusió de l’Institut Joan Bos-
cà i l’Institut Ausiàs March, i dos són el resultat de la segregació d’un antic institut de 
la part d’FP, perquè l’antic institut creix en secundària i batxillerat, i la part d’FP era 
suficientment important per poder també ser autònoma en un centre a banda –aquest 
és el cas de Castellar i Sant Cugat.

Aquest estiu s’han fet 413 obres en centres públics, per un pressupost d’uns 67 
milions d’euros; dos-centes eren per cobrir necessitats específiques d’escolarització, 
per acollir més alumnes, i 213 per millorar centres, quatre casos perquè eren centres 
nous, vint-i-tres eren grans ampliacions, però en canvi eren casos de secundària. En 
tot cas, hem de dir que d’aquestes 413 obres, totes han acabat en el termini que estava 
previst que acabessin; algunes que ja a mig estiu teníem clar que no ho farien, vam 
acordar amb el centre i amb l’ajuntament un pla be per tal que, diguem-ne, estigues-
sin preparats per si no acabaven el dia que havien d’acabar. Hi va haver casos, com a 
Granollers, per exemple, que una escola que li estaven fent obres traient amiant del 
sostre, la nit que estava l’escola sense sostre, perquè havia d’estar una nit sense sostre, 
va haver-hi una gran pluja, però amb l’ajuntament de manera immediata vam treba-
llar i vam trobar una solució efectiva, que va fer que el curs no comencés amb retard 
en aquella escola, i això ens passava... Teníem aquest estiu unes quantes escoles que 
algun dia estaven sense sostre per treure l’amiant, en alguna d’elles havia de ploure 
la nit que no tenia sostre, per tant, no..., ja era evident.

Pel que fa..., aquí tenen –aniré molt ràpid aquí– el llistat de les quatre noves cons-
truccions: l’Institut Maria Espinalt, de Barcelona, l’Institut del Prat de Llobregat, la 
secció de l’Institut de Can Record, de Sant Esteve de Palautordera, i l’escola Sant Is-
cle, de Vidreres, i aquí tenen aquestes vint-i-tres obres de grans ampliacions i grans 
adequacions, que no els llegiré.

En aquests moments estem també amb seixanta-tres nous centres en construcció 
o ja amb l’acord de construcció i amb els elements administratius previs iniciats, per 
tant, formalment en construcció –potser en algun cas encara no hi han entrat les mà-
quines–, són seixanta-tres, els que estem en aquests moments o construint o comen-
çant a construir, o han fet ja tots els tràmits per construir, amb un valor d’uns 235 
milions d’euros. Tenen aquí també el mapa corresponent. Veuran que correspon tant 
a una voluntat d’equilibri territorial, també, com a una atenció a aquelles zones on hi 
ha més població i, per tant, on hi ha més necessitat d’escolarització.

Al costat d’aquí, hi ha, evidentment, el tema dels mòduls prefabricats, que for-
ma part d’aquest complex. Aquí els hem posat les xifres dels mòduls prefabricats 
des de 2008-2009 fins a data d’avui. Veuran que són unes xifres realment estables, 
eh?, amb pujades o baixades, però són realment estables. I veuran que pot ser que 
hi hagi més centres amb mòduls però menys mòduls, o menys centres amb mòduls, 
però més mòduls, perquè depèn del que és el centre en si.
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Ha disminuït la totalitat dels centres íntegrament amb mòduls fins al 2016-2017 
de manera notable, després hi ha hagut un augment. Tenen a veure amb aquestes xi-
fres que també els he donat, per exemple, d’aquests..., més alumnat de secundària. 
Però, en tot cas, jo vull dir-los dos coses: una, tenim un pla d’erradicació de mòduls; 
un pla d’erradicació de mòduls que, a més a més... Aquest matí ho comentava amb 
part del meu equip, que crec que seria bo que un dia els convoqués a una reunió de 
treball no formal i en parléssim, perquè hi ha diverses opcions en el pla d’erradicació 
de mòduls, i d’aquestes diverses opcions n’hem de prendre alguna, i com més opi-
nions trobem, millor. Alguns dels centres que estan en obres significaran set mòduls 
menys, eh?, alguns dels centres que estan en obres significaran set mòduls menys, 
per tant, en continuarem tenint nou-cents, eh? Amb aquestes seixanta-tres obres ens 
traurem de sobre set mòduls, però continuarem tenint-ne nou-cents. I, fixin-se, eh?, 
amb aquestes seixanta i escaig obres ens traurem només de damunt set mòduls. Per 
tant, aquesta és una qüestió important, que es pot fer el gran discurs de: «Els hem 
d’erradicar», molt bé, però erradicar no és fàcil.

Però, en tot cas, també volia posar damunt la taula algunes dades, perquè a vega-
des es comparen els mòduls que hi ha al nostre país amb els mòduls que hi ha a altres 
comunitats autònomes, i evidentment que es poden comparar, però aleshores de costat 
s’han de posar altres dades. Per exemple –i són dades de l’INE, de l’Instituto Nacional 
de Estadística, per tant, són dades que he d’entendre que són certes, o que en tot cas 
són objectives, o que en tot cas segur que subjectives a favor nostre no ho són–, Ca-
talunya tenia el curs 2017-2018 un 35 per cent més d’alumnes que el curs 2000-2001, 
és a dir, teníem un 35 per cent més d’alumnes el 2017 que respecte al 2001. (Algú diu: 
«A la pública.») A la pública. No, no, alumnes, en general, eren alumnes en general. 
Andalusia, en canvi, tenia un 12 per cent més d’alumnes, no?, Andalusia, en canvi, 
tenia un 12 per cent més d’alumnes. A Andalusia, d’aquest 12 per cent que tenia res-
pecte al nostre 35 per cent, eh?, a Andalusia, només d’aquest increment un 8,7 va anar 
a l’escola pública, va incrementar l’escola pública només un 8,7, i a la privada, un 24 
per cent. Per tant, nosaltres vam rebre molts més alumnes que Andalusia, i a Anda-
lusia aquests alumnes que van rebre, que eren molts menys que nosaltres, van anar 
bàsicament a la concertada. En canvi, a nosaltres, a la pública, això li va significar un 
augment del 52 per cent. 

Per tant, nosaltres rebem molts més alumnes i van a la pública; Andalusia rep 
molts menys alumnes, que van a la concertada. I, si ens comparem amb Madrid, nos-
altres rebem el mateix percentatge d’alumnes de més, però a Madrid van gairebé tots 
a la concertada. Per tant, comparar-nos en el nombre de mòduls amb Andalusia i Ma-
drid té dos petits problemes: nosaltres rebem molts més alumnes que Andalusia i van 
bàsicament a la pública; Andalusia rep menys alumnes que nosaltres i van a la concer-
tada; Madrid rep els mateixos que nosaltres, de tant per cent, però van gairebé tots a 
la concertada. Conseqüència: nosaltres necessitem més mòduls, evidentment. Per res-
pondre a aquest augment d’escolarització en la pública, que no es dona a Andalusia, 
que no es dona a Madrid, necessitem més mòduls. Ja està. 

Ara podríem fer el càlcul, que no ho he fet, del nombre de mòduls amb aquests 
augments –del nombre de mòduls amb aquests augments. Vull dir, quants mòduls 
tindria Andalusia o quants mòduls tindria Madrid si haguessin tingut els mateixos 
augments d’alumnes que nosaltres i la mateixa tria per la pública que nosaltres. Però 
seria un exercici estúpid perquè no és bo comparar-nos amb ningú. El nostre pla d’er-
radicació dels mòduls no és un pla de comparació amb els altres. Ho dic..., és estú pid 
sempre, eh?, si ho fes jo, i és, jo crec, poc útil si es fa d’un altre punt de vista, eh? Per-
què, hi insisteixo, no són xifres fredes.

En tot cas, és un altre exemple, és un altre exemple de la tendència a casa nostra 
d’augment de l’escola pública respecte a la concertada, tendència que no es dona a 
Andalusia o que no es dona a Madrid. I aquesta tendència, doncs, té en alguns casos 
resultats d’aquest tipus.
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Pel que fa a les principals novetats que no són xifres, jo crec que la principal no-
vetat del que en podríem dir «política educativa» és a més a més una petició, un clam 
d’aquest Parlament, que s’havia aprovat mantes vegades en debats de política gene-
ral, en debats específics, en propostes de resolució, que és la introducció de l’educa-
ció afectiva i sexual a les nostres escoles. Educació que, pel que sembla, ha tingut 
una queixa d’algun grup concret, que ha inundat les escoles de cartes, però que en tot 
cas sé, evidentment, que respon a la voluntat unànime d’aquesta cambra, i, per tant, 
sé evidentment que les queixes en tot cas poden ser molt minoritàries. 

Es tracta d’introduir l’educació afectivosexual de P3 a quart d’ESO. Les instruc-
cions d’inici de curs d’enguany i les oposicions que hem fet de professorat ja incorpo-
ren l’obligació de tenir una perspectiva de gènere en tots els projectes educatius, en 
totes les programacions. El 10 d’octubre farem la primera edició de les sessions per a 
formadors, a partir de materials treballats amb entitats que segueixen les vuit dimen-
sions que proposa la UNESCO, que es treballen transversalment a cada etapa i que a 
partir del gener estaran disponibles a xtec.cat. En tres anys tots els centres hauran de 
tenir integrat en el seu projecte educatiu i en les seves programacions aquestes vuit 
dimensions que proposa la UNESCO respecte a l’educació afectivosexual. És cert 
que algunes escoles i alguns centres ja comencen a treballar-los enguany. No és un 
pla pilot, com va sortir. Un pla pilot seria dir: «Provem-ho, a veure què.» No, no. És la 
decisió ferma de que en tres anys ho ha de fer tothom, és que alguns centres enguany 
ja començaran a fer-ho. Molt bé.

La competència lingüística. Perquè en qüestions de competència lingüística tam-
bé hem observat, amb tots els resultats i les diagnosis, que aquell element més pre-
ocupant de les competències lingüístiques del nostre alumnat en català, en castellà 
i en anglès, i en alguns casos específicament en català i en anglès, és l’oralitat. És a 
dir, que som capaços de produir alumnat competent lingüísticament en matèria gra-
matical, en matèria de normativa, en matèria de lectura, en matèria d’escriptura, però 
de vegades aquest mateix alumnat no és igualment competent en matèria de parla. 

I aleshores el que hem fet és, diguem-ne, una estratègia de millora de l’oralitat en 
les tres llengües, que hem començat per fer una prova pilot, això sí, de l’avaluació 
de l’expressió oral en les proves de competències bàsiques de quart d’ESO en una 
mostra de cinquanta centres, per veure si allò que nosaltres sospitàvem era cert. He 
de dir que allò que nosaltres sospitàvem era cert però no tant, és a dir que el resul-
tat de l’avaluació és que l’oralitat no és tan, diguem-ne, fluixa competencialment, 
com crèiem, però ho és. A partir d’ara farem l’avaluació de l’oralitat a tots els cen-
tres. Hem d’afinar molt com fer-ho bé, perquè la fórmula que vam fer servir enguany 
és molt complexa. Eren gravacions de vídeos massa llargues, tècnicament massa 
costoses, i en el temps dels podcasts segurament que hi ha una fórmula menys cos-
tosa i menys llarga d’acabar avaluant l’oralitat. És cert que, diguem-ne, els acadè-
mics tenen tendència a no acabar d’utilitzar les últimes metodologies, ni les últimes 
tecnologies, però això ja ho haurem de resoldre.

Hi ha també en aquest sentit un augment de les estades d’immersió en llengua an-
glesa per a alumnes d’ESO de centres d’alta complexitat, hi haurà enguany nou mil 
places per a aquestes estades d’immersió en llengua anglesa per a alumnes d’ESO de 
centres d’alta complexitat, i un increment d’un 20 per cent de l’oferta de llengües es-
trangeres en horari escolar. Aquí tenen algunes dades. En el curs 2018-2019 més de 
vuit mil alumnes, vuit mil alumnes van fer deu llengües diferents, en 243 centres edu-
catius, i enguany ampliarem el nombre d’alumnes i el nombre de llengües, en acord 
a més a més amb algunes de les associacions, com d’hindús o brasilers o russos, que 
ens ajuden a fer algunes d’aquestes activitats.

Saben vostès també que una de les qüestions que s’ha posat sobre la taula darrera-
ment són els centres formadors, és a dir, aquells centres que acullen alumnat univer-
sitari o de grau, o postgrau o de màster, i que els nostres centres els acullen i en fan 
les pràctiques. Saben vostès que hi ha hagut, doncs, per un cantó, de vegades, queixes 
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dels centres que reben, sobre el fet de com els reben, fins i tot que nosaltres hem ex-
pressat en públic i en veu alta que no ens agradava quina relació hi havia amb les uni-
versitats, i com rebíem nosaltres aquest alumnat i quina incidència tenia en els nostres 
centres i com els podíem formar bé. Tot això.

D’acord amb la Secretaria d’Universitats i Recerca, pel que fa a secundària, que 
és on hi havia la novetat d’haver-hi aquest cas i on hi havia menys experiència i més 
mala experiència –perquè a primària això fa molts més anys que es fa i ja hi ha més 
experiència i més bona experiència–, hem proposat que en lloc de que cada univer-
sitat o cada alumne universitari anés a fer les pràctiques al centre que volgués i que 
el centre l’hagués de rebre volgués o no volgués, hem proposat que aquells centres 
que volguessin rebre alumnes formadors de secundària, doncs, ho proposessin i, per 
tant, poguéssim nosaltres treballar amb ells per garantir la qualitat de la formació 
que rep aquest alumnat i, per altra banda, per garantir que no interrompen el fun-
cionament correcte i habitual del centre. 

Vam pensar que seria bo que fossin una seixantena d’instituts; tenim unes 121 
peticions, i ara estem analitzant d’aquestes 121 peticions en quina seixantena, i si 
cal algun número més de seixanta, acabarem fent aquesta fórmula de centres forma-
dors. Ho dic perquè, com que ha acabat sortint també que alguns centres s’hi nega-
ven, entenem perfectament els centres que s’hi neguen i el que hem fet és, els centres 
voluntaris, ajudar-los a poder-los rebre en condicions.

Una altra novetat en l’educació secundària postobligatòria..., i saben vostès que 
no ens agrada ben bé tal com està en aquests moments el batxillerat, dit així, estric-
tament, creiem que hem de fer noves formulacions de batxillerat més adequades a la 
realitat i al context, i enguany hem començat un pilotatge de batxillerat en tres anys 
combinat amb un cicle formatiu de grau mitjà. Hi ha alumnes que en tres anys tin-
dran un títol de batxillerat i un títol de formatiu de grau mitjà. En set centres: l’Institut 
Ferran Tallada, de Barcelona, l’Institut de Vic, l’Institut Jaume I, de Salou, l’insti-
tut..., l’Escola d’Art d’Olot, l’escola Ondara, de Tàrrega, l’Escola d’Art Móra la Nova 
i l’Institut Julio Antonio, de Móra d’Ebre, i l’Institut Joanot Martorell, d’Esplugues 
de Llobregat. Hi ha coses artístiques, hi ha coses d’esports... La nostra voluntat és que 
això es pugui estendre. 

Creiem que és una bona manera d’oferir un bon batxillerat per a alumnes que no 
tenen una necessitat específica d’anar a la universitat a fer segons quins estudis, que 
no són la majoria. Creiem que també ajuda a que aquest alumne, quan vagi a la uni-
versitat, ni que tardi un any més, ja hi pugui anar des d’un lloc de treball, i, per tant, 
ajuda que segons quins alumnes de segons quins grups socials puguin accedir a la 
universitat amb millors condicions. I, per altra banda, també fa entendre que el bat-
xillerat no té per què no ser professionalitzador i que l’FP no té per què no tenir un 
contingut profund, dit amb llenguatge antic. Puc posar-los un exemple, eh? L’Institut 
Julio Antonio, de Móra d’Ebre, tenien un batxillerat artístic nou amb poc alumnat, i 
a l’Escola d’Art Móra la Nova ofereixen l’únic cicle formatiu de grau mitjà d’esmalt 
que hi ha a Catalunya, no n’hi ha cap més. Bé, doncs, oferir un títol de batxillerat ar-
tístic amb un grau mitjà d’esmalt únic a Catalunya, a la vegada, creiem que és un pas 
endavant, és una bona oferta, que millora l’oferta educativa de Móra d’Ebre i Móra 
la Nova. I jo, ara, si no estigués al Parlament posaria un altre peu de pàgina: i a més 
hem aconseguit que hi hagi una oferta conjunta de Móra la Nova i Móra d’Ebre, però 
en tot cas, com que estem al Parlament, no ho diré.

Continuem. I ens hem posat en contacte ja amb molts instituts per dir-los: «Pen-
seu-vos, feu-nos propostes d’aquest tipus», perquè nosaltres estem disposats a do-
nar-hi suport. Tenen problemes d’espai, eh?, perquè necessitem més espai del que 
tenen els instituts, però nosaltres estem disposats a treballar-hi, perquè, hi insistim, 
no ens agrada l’abandonament que hi ha al batxillerat, no ens agrada el batxillerat 
centrat només en la selectivitat, no ens agrada el batxillerat segregat de l’FP, ens 
agrada una proposta d’ensenyament postobligatori secundari obert a tothom, a totes 
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les capacitats i a totes les realitats socioeconòmiques; diguem que aquest és un pri-
mer pas, que no serà l’únic, però un primer pas.

Formació professional. Tenim algunes dades. Hem fet enguany cinquanta-cinc 
grups nous amb cinquanta-un grups nous d’ensenyaments professionalitzadors, a més 
a més..., és a dir, hem fet cinquanta-cinc grups nous de formació professional i també 
cinquanta-un grups nous, a més a més, d’altres ensenyaments professionalitzadors. 
Alguns d’aquests grups nous de formació professional són d’estudis que no es feien, 
de noves famílies o de nous cicles. Alguns són el resultat de la transformació d’un es-
tudi que es feia, que si el manteníem haguéssim hagut d’acabar l’estudi d’FP en aquell 
institut i en aquella comarca, perquè en algun cas l’haguéssim hagut de tancar en 
aquell institut i en aquella comarca, i en canvi una reoferta ha significat una nova de-
manda d’estudis de formació professional a la zona. És el cas de Sort, que han tancat 
els estudis de comerç, que ja portaven uns quants anys i havien acabat, diguem-ne, 
la possibilitat professionalitzadora, i hem obert uns estudis d’hostaleria i restauració, 
que han tingut bon èxit perquè a la comarca no n’hi havia cap. 

I aquesta és una altra proposta que nosaltres farem, que és que tancarem els es-
tudis d’FP que calgui quan no hi hagi demanda i quan a l’entorn no els calgui, però 
obrirem els que calen quan creguem que l’entorn ho necessita. O són els estudis que 
hi ha a Sant Carles de la Ràpita i Cambrils, nous, sobre mecànica d’embarcacions 
nàutiques esportives d’esbarjo, que no hi eren, uns estudis que no existien, i que eren 
uns estudis que en canvi tenen una evident demanda, perquè hi ha hagut més deman-
da que l’oferta que donàvem.

La formació professional dual, que estem en el treball amb la comissió rectora i 
els agents socioeconòmics, tant patronals com sindicals, en el treball de la seva ofer-
ta ampliada... En tot cas, els vull donar aquestes dades, perquè recordin que Europa 
diu que hem d’arribar al 30 per cent, que és la fita que ens posa Europa; doncs el curs 
17-18 no arribàvem al 12 per cent, el curs 18-19 no arribàvem al 19 per cent, i aquest 
curs tenim el 21 per cent. Per tant, el que creiem és que anem bé, però si aconseguim 
fer una millor oferta anirem millor, que és el que hem de fer, una millor oferta. Però 
en tot cas sí que les dades en aquest cas són positives.

Pel que fa a la formació professional integral, d’acord amb el que ens mana la Llei 
de formació professional, en col·laboració amb el Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies hem fet un pla pilot d’oferta formativa compartida entre els dos departa-
ments. En centres públics d’FP del departament s’imparteix informació per a l’obtenció 
de certificats de professionalitat de nivells 1 i 2, emesos pel Departament de Treball. 
Fins ara el Departament de Treball feia la seva formació d’aquests certificats per..., amb 
alguns llocs sense tenir espais propis o sense tenir professionals propis. Comencem per 
quatre comarques –l’Alt Empordà, la Selva, la Garrotxa i la Ribera d’Ebre– on en els 
nostres instituts el nostre professorat farà aquesta formació reconeguda pel Departa-
ment de Treball. Això és la formació professional integral. Els fons per poder fer-ho 
venen del Departament de Treball, que és el qui els té, però l’execució ve del Depar-
tament d’Educació, que és qui té els espais i té el professorat. Hi ha una eficiència de 
recursos evident, però a més hi ha una millora de l’oferta en bona part del territori.

El Pla pilot d’acreditació de la formació adquirida per la via laboral, que també 
és una oferta conjunta d’acreditació de competències professionals a partir d’unitats 
formatives de cicles formatius, és el mateix cas. Nosaltres tenim cicles que tenen uni-
tats formatives concretes que coincideixen amb algunes de les formacions que fins 
ara feia el departament, per tant, no hi ha cap problema de rebre alumnes en aquella 
unitat, no tenim cap problema.

I després, també de manera conjunta, el primer centre de recerca i innovació en 
formació professional, que en aquest cas serà el de Tarragona, perquè utilitzem els 
espais del Complex Educatiu de Tarragona, que té espais, alguns d’ells no utilitzats, i 
també utilitzem la força d’alguns instituts de formació professional de la ciutat, com 
el Cal·lípolis, Pere Martell, Vidal i Barraquer i Comte de Rius, però també el CIFO de 
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Tarragona, en el mateix nivell, i aprofitant la sinergia ja existent amb algunes empre-
ses, especialment en el camp de la indústria química, l’electromecànica, els serveis a 
les empreses i serveis a les persones.

Ja per anar acabant, senyor president, pel que fa al Pacte contra la segregació esco-
lar, estem treballant en aquests moments en nous decrets. El primer és el nou Decret 
de concerts educatius, que ja l’hem comentat diverses vegades, que atendrà el concert 
des de la perspectiva, primer, de la coeducació; segon, de les necessitats d’escolarit-
zació del territori, i en tercer lloc, dels principis d’igualtat, no segregació, compliment 
pel que fa a la gratuïtat, etcètera.

I al voltant d’aquest decret hi ha una comissió del Pacte contra la segregació que 
està estudiant el cost de la plaça escolar, que, com vostès saben, és un debat filosòfic 
històric, i que, doncs, esperem tenir-la, tot i que ja hem deixat molt clar que nosal-
tres no volem un cost de la plaça escolar, perquè això seria fals, eh? Nosaltres volem 
el cost de la plaça escolar adequat al territori, perquè és evident que no a tots els 
territoris el cost de la plaça escolar és el mateix. Per tant, fer, un altre cop, un cost, 
diguem-ne, filosòfic..., tornaríem a tenir problemes, eh? I és evident que el cost de la 
plaça escolar varia, depèn del territori, no molt però varia.

I, finalment, un nou decret d’admissió d’alumnes als centres educatius per garan-
tir una distribució equitativa de l’alumnat en un mateix territori, de manera compa-
tible amb el dret d’elecció de les famílies, i, per tant, també situar el municipi com a 
centre de decisió de la planificació i com a centre de decisió de l’adscripció, a partir 
dels criteris genèrics, però a partir també de la realitat.

Senyor president, com anem de temps? Malament. No.

El president

Li queden nou minuts.

El conseller d’Educació

Molt bé. Com vostès saben –i la diputada Sierra, que va tenir l’amabilitat d’acom-
panyar-nos, més–, com vostès saben, deia, fa uns dies vaig fer una xerrada a l’Associa-
ció de Mestres Rosa Sensat per exposar aspectes que creia importants en el present 
i en el futur més immediat per a la millora del sistema educatiu. El vam anomenar 
«Deu reptes per al futur de l’educació». Jo ara no els reproduiré la conferència, que va 
durar una hora, però sí que d’aquests deu reptes els en vull fer unes pinzellades, per-
què són reptes que volem posar damunt la taula, i volem posar a la taula debat social 
i polític, debat comunitari, social i polític. 

El primer és el currículum. Creiem que el currículum és excessivament rígid, que 
es basa en la divisió curs/edats, que la divisió curs/edats no ajuda a la personalització 
del procés d’aprenentatge i que aquesta rigidesa afecta alumnat de diversa tipologia, 
que no s’hi sent còmode o no s’hi adapta convenientment, i que no té altra opció que 
el fracàs, si no s’hi adapta convenientment. I que en canvi una no rigidesa ens per-
metria que aquest alumne estigués en l’èxit.

Segon, l’educació postobligatòria. Ja ho hem dit, eh?, ja ho hem dit, però hi insis-
teixo, estem convençuts... Primer, tenim unes proves d’accés a la universitat que tenen 
cinquanta anys, i que són memorístiques, i que no són competencials, i que hi van uns 
alumnes que figura que han fet uns ensenyaments competencials, i que figura que si 
els han fet han estat avaluats competencialment i no memorísticament, i, bé... Però és 
que a més tenim un batxillerat dirigit bàsicament a aquesta selectivitat; per tant, no 
podem estar més temps amagant el cap sota l’ala. Ni ens agrada la selectivitat –no és 
competència nostra–, però no podem permetre un batxillerat bàsicament dirigit a la 
selectivitat. I, de la mateixa manera, en formació professional de grau mitjà tenim un 
nivell d’abandonament que no és satisfactori, mentre que en el grau superior tenim 
un nivell d’èxit considerable; per tant, no és culpa de l’FP, deu ser culpa de com es 
planteja algun grau mitjà. Segurament que és culpa de com es planteja l’orientació, en 
bona part, eh?, i aquí hem de treballar.



DSPC-C 349
8 d’octubre de 2019

Sessió 19 de la CE 14

La innovació. Per nosaltres la innovació és el primer pas de renovar, la renovació 
serveix per transformar, la transformació serveix per millorar. No estem a favor de 
la innovació per si, estem per la millora. I, per tant, hem d’ajudar a tothom a millo-
rar, a fer-ho en xarxa, en xarxes, eh?, en plural –en xarxes–, segurament dos tipus 
de xarxa, cada centre: la del seu territori i la d’aquella tipologia educativa en què el 
centre fonamenta el seu projecte. I lligat amb això entendre que la innovació és un 
element de la lluita contra la segregació, que la innovació és inclusiva i que no és la 
tecnologia, que la tecnologia també és inclusiva, també és una eina de lluita contra 
la segregació.

En quart lloc, la formació del professorat. És un dels principals dèficits del sis-
tema, en la formació inicial i en la formació permanent. I hem, també, d’entrar-hi. 
Hem d’entrar-hi des del sistema d’oposicions, que ja saben vostès que hem millorat, 
però encara amb l’encotillament de la legislació general espanyola d’accés a la fun-
ció pública, i a la docent, que estàvem treballant amb el ministeri el tema, que el que 
ha succeït a l’Estat ens ha aturat el que podríem haver estat treballant amb el minis-
terio en el tema, perquè hi ha coses que volíem fer i que no podem fer amb l’actual 
normativa espanyola, però que el ministerio estava d’acord amb el que volíem fer, i, 
per tant, que del que es tractava era tirar-ho endavant. Però no és només el sistema 
d’oposi cions, hi insisteixo, és tot el que té a veure amb la formació, des de la forma-
ció inicial a la formació continuada, que hem d’emprendre.

Després l’horari i el calendari escolar, que ja sé que és un dels temes més polè-
mics. En tot cas una reflexió només, i ja en parlarem, eh? L’horari i el calendari s’han 
de fer en funció dels interessos de l’alumnat i de les necessitats del seu procés d’apre-
nentatge, això és el primer –això és el primer–: els interessos de l’alumnat i les neces-
sitats del seu procés d’aprenentatge. A partir d’aquí, evidentment, el dret laboral del 
professorat, els interessos de les famílies, de totes les famílies, de totes, no  només de 
les que sempre participen en aquest tipus de debat, sinó també de les que no hi par-
ticipen, perquè evidentment hi ha un tipus de família d’una realitat socioeconòmica 
o cultural que no hi participa, però que deu tenir uns interessos de calendari i hora-
ri que segurament no són necessàriament els mateixos interessos de calendari i ho-
rari dels que hi participen habitualment, eh?, i, per tant, ho hem de tenir en compte 
tot. Però evidentment que hem d’incorporar-hi hàbits més saludables, etcètera.

La corresponsabilitat educativa amb el món local, per tant, aprofundir en què 
vol dir això. Ja he dit que l’existència dels instituts escola ens obliga a replantejar 
la relació aquesta, però que hem d’anar molt més enllà d’això, evidentment, eh?, no 
és només això, però això que ens hem de replantejar ens obliga que ens replante-
gem molt més l’autonomia i gestió democràtica dels centres. Nosaltres creiem en 
l’autono mia dels centres i creiem en la gestió democràtica dels centres, i si en algun 
moment una cosa és antitètica de l’altra hem de posar les eines perquè no ho sigui. 
Ja està. I, per tant, hem d’aprofundir en l’autonomia i hem d’aprofundir en la gestió.

Unes sessions de famílies més participades i participatives. Necessitem AFAs més 
participatives encara, especialment en alguns llocs del territori on no n’hi ha o on ho 
són poc, però les necessitem especialment més participades, i a això nosaltres, com a 
administració, hi hem d’ajudar. Perquè, com més participades siguin, més participati-
ves seran i, com més participades siguin, més reflectiran els interessos de cadascuna 
de les famílies.

La universalització i equitat de l’educació, aquesta és una altra qüestió; és fruit, 
podríem dir, del debat parlamentari. Llibres gratuïts? Sí. Menjador escolar univer-
sal i gratuït? Sí. Activitats extraescolars gratuïtes? Sí. Material escolar –no llibre 
de text– gratuït? Sí. Analitzem quins costos té tot, analitzem com podem fer-ho i 
analitzem quina prioritat posem. A això estem absolutament disposats. És a dir, sí 
a qualsevol d’aquestes coses, perquè és veritat. Analitzem-ho pressupostàriament, 
analitzem-ho políticament, analitzem-ho socialment, analitzem-ho educativament, 
també, i arribem a un acord en la prioritat.
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I, finalment, el sistema lingüístic. Sense voler modificar les bases del sistema lin-
güístic, és evident, per exemple, que la millora de l’oralitat que els comentava, o la 
millora de l’anglès que els comentava, i el fet de garantir l’assoliment de les compe-
tències de les tres llengües de l’escola –que són el català, el castellà i l’anglès–, també 
és evident que ho hem de treballar. I ja saben vostès que tocar-ho per un cantó o per 
un altre pot ésser complex o complicat, però que nosaltres no tenim cap problema en 
millorar-ho, i aquí vam presentar un document que, sense modificar les bases del mo-
del, volia millorar el model.

I, finalment, senyor president, que estic al minut zero, li demano una certa..., per-
què voldria parlar d’una cosa que crec que n’he de parlar ara i aquí, i que a més el 
grup dels comuns i el grup de la CUP van treure ahir en el debat de la moció de cen-
sura, i, per tant, crec que seria, diguem-ne, poc convenient que esperés a les seves 
preguntes, que segurament faran, per respondre, sinó que en tot cas vull de bon co-
mençament ser jo mateix el que ho formuli.

Vull referir-me, evidentment, a la polèmica sobre la meva frase sobre els funcio-
naris, per dir-ho així, eh?, diguem-ne, com a titular del tuit. Les declaracions a què es 
refereix aquesta polèmica, que no van ser declaracions, perquè les declaracions són..., 
les declaracions a què es refereix aquesta polèmica s’emmarquen en una conversa no 
formal a peu de carrer amb representants sindicals, concretament en el moment d’en-
trar a un acte sobre la memòria històrica a l’Ebre, venint d’una escola amb una alta 
segregació, i remarco això de «venint d’una escola amb una alta segregació» perquè 
en el conjunt de l’explicació el fet de l’escola hi té la seva importància. Són certament 
frases extretes del context, perquè era una conversa informal a peu de carrer amb un 
grup de sindicalistes. Però que siguin frases extretes de context no excusa que segu-
rament –i dic «segurament» per utilitzar un to retòric– no vaig encertar el to o les 
paraules, o que eren el to i les paraules d’una conversa de carrer però que un conse-
ller no pot fer ni tenint conversa de carrer. 

Abans que res em refermo en el reconeixement que he expressat sempre als profes-
sionals de l’educació que integren el sistema educatiu de Catalunya. Si l’escola pública 
catalana és un model d’èxit és sobretot gràcies a l’esforç i al compromís dels treballa-
dors públics que en formen part, tant del personal docent com del tècnic, el d’admi-
nistració i serveis, ja siguin funcionaris, laborals o interins. A la conversa, que va anar 
sobre molts temes, se’m va demanar derogar el Decret de plantilles, que per a nosal-
tres és una eina útil per consolidar els projectes educatius singulars i donar la millor 
atenció als nostres alumnes. Justament en el debat que vaig tenir amb els sindicalistes 
sobre derogar o no el Decret de plantilles vaig posar com a exemple l’escola que aca-
bava de visitar, que sense un projecte educatiu potent i la possibilitat d’especificar al-
guns perfils professionals es trobarien amb més dificultats per atendre adequadament 
un alumnat provinent d’un entorn desafavorit socioeconòmicament, i amb un alt nom-
bre de necessitats educatives especials. L’aplicació estricta dels criteris més rígids de 
la legislació de la funció pública espanyola, que significaria la renúncia a la normativa 
pròpia, els aniria en contra.

Una altra cosa, com vaig dir als representants sindicals, és la millora d’aquesta 
normativa, no la seva retirada, a partir de millors criteris de transparència i millors 
criteris de control democràtic. Per a aquests projectes és important tenir estabilitat 
en la plantilla i tenir-la adequada, pel que fa al perfil professional del professorat i a 
les seves necessitats, i per això una alta mobilitat del professorat cada curs o l’accés 
exclusiu als centres amb els criteris tradicionals de la funció pública dificulta molt la 
creació i la consolidació d’equips de professors i fa impossibles a la pràctica la conti-
nuïtat del projecte i la línia de treball pedagògic del centre, i afecta, doncs, greument 
la qualitat de l’escola pública.

Aquest problema és greu en entorns d’alta complexitat, on les necessitats reque-
reixen molta estabilitat i cohesió del professorat per connectar l’alumnat al centre 
i evitar l’absentisme i l’abandonament escolar, i així ho he pogut comprovar en la 
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visita d’alguns dels centres que he fet, on la màxima preocupació de l’equip directiu 
és poder mantenir el projecte, i viuen a vegades amb angoixa el fet que per aplicació 
directa de criteris d’accés funcionarial fer-ho sigui difícil.

Dit això, els llocs de perfil, amb la nostra normativa pròpia, no poden superar un 
50 per cent, i en l’actualitat es poden proposar sobre places que estiguin vacants en 
el centre i el percentatge d’aquests llocs en el global de la plantilla no superi el 10 
per cent.

Aquests són els motius que em duen a defensar l’actual sistema, que es pot rebut-
jar des de la defensa de la rigidesa i visió tradicional de la legislació espanyola, que 
és el que vaig dir en aquella conversa. Volem mestres compromesos amb el projecte 
educatiu del centre, que per garantir millor les seves condicions laborals i la seva se-
guretat professional és bo que siguin funcionaris, convicció que hem demostrat des 
del departament amb les darreres i futures convocatòries d’oposicions, i que han de 
reduir notablement el percentatge d’interins fins a situar-nos a nivells europeus. I el 
que no volem són estrictes funcionaris que no facin de mestre. En el sistema tenim, 
en la seva gran majoria, en la seva grandíssima majoria, mestres que són funcionaris.

Això és el raonament que vaig expressar als representants sindicals, de manera 
més sintètica i potser molt contundent. Valorem els mestres, evidentment que valo-
rem els mestres.

Lamento a més a més que es gravés molt parcialment la conversa i es fes pública 
a través de les xarxes socials només aquesta petita part de la conversa, que, evident-
ment, pel to i fora de context, era bastant incomprensible. No me’n vaig excusar per 
les xarxes socials de manera immediata perquè crec a més a més que les explicacions 
s’han de donar en dos àmbits: avui, aquí al Parlament, a la comissió, i demà en una 
trobada amb els representants sindicals de l’àmbit docent que ja tinc convocada i que 
faré, que són els dos àmbits en els que m’he d’explicar. Hi insisteixo, no era segura-
ment el to, perquè no era el to d’una declaració, era una conversa a peu de carrer amb 
els sindicalistes, d’una reflexió molt llarga en la qual posava en valor el mestre i la 
necessitat de que sigui funcionari, però, diguem-ne, discutia el fet que lo important 
no era ser funcionari, lo important era ser mestre.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, conseller, gràcies per la seva exposició, per les seves paraules. 
Abans de cedir la paraula als grups parlamentaris, deixin-me que acabi una mica 

millor el tema protocol·lari de com l’he començat. Per tant, deixin que doni la ben-
vinguda, en nom de la Mesa i de la resta de la comissió, a un nou membre d’aquesta 
comissió per part del Grup Parlamentari de Ciutadans, el senyor Jorge Feijóo Suñol. 
Benvingut, és la seva comissió. I agrair en nom, també, de la Mesa i que l’hi facin 
extensiu a l’exdiputada María Luz Guilarte, a la qual vostè substitueix, agrair-li la 
seva dedicació, la seva col·laboració, i desitjar-li tota la sort del món en la seva nova 
etapa com a regidora de l’Ajuntament de Barcelona.

(Lucas Silvano Ferro Solé demana per parlar.) El senyor Lucas Ferro deu voler 
comunicar una...

Lucas Silvano Ferro Solé

Una substitució...

El president

...substitució, del seu grup.

Lucas Silvano Ferro Solé

...de la diputada Jéssica Albiach per mi mateix, per...

El president

D’acord, perfecte. En aquest cas, el senyor Jorge Feijóo el tindrem fix, en prin-
cipi, a la comissió.
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També deixin-me donar la benvinguda, també, i agrair la seva presència als se-
cretaris que acompanyen el conseller, a la resta d’alts càrrecs, al director general de 
Centres Públics, al director general de Professorat i Personal de Centres Públics, a 
la resta de membres del gabinet de l’honorable conseller, així com a les tres persones 
convidades que avui ens acompanyen, el senyor Albert Sánchez, el senyor Rubén de 
la Cruz i el senyor Carlos Villalante, benvinguts tots i totes, per ser aquí.

(Xavier Quinquillà Durich demana per parlar.) Hi ha alguna altra substitució?

Xavier Quinquillà Durich 

Sí, volíem comunicar una substitució, de la senyora Glòria Freixa per la senyora 
Elena Fort.

El president

Perfecte, moltíssimes gràcies. Cap més substitució? (Pausa.) Molt bé.
Doncs ara començaríem amb el torn d’intervenció dels grups parlamentaris. Ha-

víem quedat –deixin-me que ho arreglem–..., quinze minuts, en principi, per als 
grups parlamentaris, serem laxes també en el temps, si ens en sortim... Doncs no. 
Perdonin un segon, eh? (Pausa.)

Perfecte. Doncs començaríem pel Grup Parlamentari de Ciutadans, amb aquests 
quinze minuts de la seva primera intervenció inicial. La senyora Sonia Sierra té la 
paraula.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda, i benvingut, conseller, membres del 
departament que l’acompanyen, també convidats, especialment els representants de 
l’Escola Mediterrània.

I, miri, perquè vegi que jo soc una persona absolutament objectiva en les meves 
valoracions, he de dir que m’ha semblat molt interessant la proposta del nou batxi-
llerat; veurem com queda un cop que sigui avaluat, perquè estem ara mateix en una 
prova pilot, però en principi sembla interessant.

A banda d’això, crec que vostè, en aquest inici de curs ha batut tots els rècords de 
tenir la comunitat educativa emprenyada, especialment els funcionaris. Dijous pas-
sat vostè va dir –i ho cito textualment–: «Si ens quedem sense funcionaris, per a mi, 
millor. Hi ha un tant per cent de funcionaris que estan “apalancats” de puta mare.» 
Fi de la cita. I sento haver fet servir aquesta expressió tan grollera en seu parlamen-
tària, però és que havia de reproduir literalment les seves paraules, donada la grave-
tat de la situació. I de veritat que no hi ha context ni hi ha frase fora de context, com 
vostè diu, que justifiqui «si ens quedem sense funcionaris per a mi, millor, perquè 
un tant per cent de funcionaris que estan “apalancats”». No hi ha explicació possi-
ble, ho sento molt. 

Per cert, després hem d’aguantar com els diputats separatistes es passen la vida 
donant lliçons de saber estar i de bones maneres. Aquestes són les seves bones ma-
neres, déu-n’hi-do, eh?

Més enllà del registre vulgar, el contingut de les seves paraules, com ja he dit, és 
absolutament inacceptable. Miri, fins fa quatre anys, que vaig començar a dedicar-me 
a la política, gairebé tota la meva vida m’he dedicat a treballar com a professora, de 
vegades en situacions absolutament precàries, i des del 2005 com a funcionària, i li 
asseguro que la meva manera de donar les classes, la meva actitud envers l’educació 
no ha variat mai depenent del tipus de contracte que jo tingués, perquè per mi el més 
important sempre han estat els meus alumnes, independentment del tipus de contrac-
te. I com jo la immensa majoria dels professors que he conegut en tots aquests anys 
de professió, que molt d’ells són funcionaris perquè gairebé sempre han treballat a 
l’escola pública.

Amb aquestes declaracions que vostè va fer, que diu que «segurament» no van ser 
afortunades –no, segurament no, van ser absolutament desafortunades–, es nota molt 
que vostè no trepitja les aules si no és per anar de visita –sí, senyor conseller–, perquè 
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li puc assegurar que ningú, ni funcionari ni no funcionari, es pot «apalancar» amb 
una classe plena d’alumnes d’ESO, i no sé a primària, perquè no ho he fet mai, però 
m’imagino que tampoc, i tampoc d’educació infantil. Potser vostè al seu despatx sí 
que s’ha pogut «apalancar», però els professors que estan a l’aula, i els mestres que 
estan a l’aula, siguin funcionaris o no, no es poden «apalancar»; encara que ho vol-
guessin, que segurament no ho volen, és que no poden.

Vostè ha faltat greument al respecte a una part important del professorat, i per això 
vostè no pot romandre ni un dia més com a conseller d’Educació. No pot ser que el 
conseller d’Educació sigui una persona que mostra aquest menyspreu profund envers 
el funcionariat. M’és igual que sigui una conversa privada, va demostrar un profund 
menyspreu.

I, miri, el professorat porta anys entomant retallades, porta anys entomant treba-
llar més hores per menys diners, entomant treballar en situacions més complicades 
amb menys recursos, i si el sistema educatiu s’ha mantingut ha estat precisament 
gràcies al professorat, i gran part d’aquest professorat és funcionari a l’escola públi-
ca, perquè les seves paraules són una ofensa sobretot per a l’escola pública, que és on 
tenim el professorat funcionari.

Vostè va criticar els funcionaris, si més no un tant per cent dels funcionaris, no 
sabem quin és aquest tant per cent, perquè no va donar la xifra. Jo sí que li donaré 
una xifra, un tant per cent molt important, que és el cent per cent: el cent per cent dels 
funcionaris de Catalunya no han rebut les pagues extres que vostès els deuen, això 
sí que és un tant per cent important. El seu Govern posa constantment els funciona-
ris entre l’espasa i la paret, no els retorna les pagues extres ni les condicions laborals 
d’abans de les retallades que tenia el professorat, i a més vostè els falta al respecte. 
Vostè és que no pot seguir sent conseller d’Educació, per dignitat vostè ha de dimi-
tir. I miri si són poc sinceres les seves paraules de disculpa que ho ha hagut de llegir 
gairebé tot, ha estat la part de la seva compareixença on més ha llegit. La veritat és 
que no ha sonat gaire sincer.

Y, claro, ahora que sabemos de su poca consideración hacia los funcionarios, pues 
no nos extraña nada el caos que ha habido este año en las oposiciones a profesorado 
de secundaria y de FP, ¿eh?, de esas 1.401 plazas convocadas han quedado desier-
tas 458, es decir, un tercio del total, pese a que se han presentado más de cinco mil 
personas, y a lo largo de todas las pruebas no parábamos de recibir quejas de los as-
pirantes sobre la falta de organización y de coordinación; no sé si es que se han in-
ventado esas quejas. En todo caso me gustaría saber a qué se debe ese caos y sobre 
todo qué va a hacer para que no vuelvan a suceder.

Y le decía al inicio de mi intervención que usted ha logrado el récord de enfadar a 
toda la comunidad educativa. Resulta que en el caso de la educación pública han que-
dado sin asignar casi catorce mil plazas, porque las familias han preferido escolarizar 
a sus hijos en la privada o en la concertada, y si tenemos en cuenta que, como digo, 
gran parte del profesorado de la escuela pública es funcionario y ya sabemos lo que 
usted piensa de los funcionarios, pues, hombre, no se puede decir que usted esté po-
tenciando precisamente la escuela pública. Y, mire, como yo, ya lo he dicho antes, casi 
siempre he trabajado en la escuela y casi siempre en la escuela pública, además siem-
pre he estudiado en la escuela pública, pues, mire, mi agradecimiento hacia la educa-
ción pública es infinito. Yo solo tengo palabras de agradecimiento hacia la educación 
pública. Por eso me duele en el alma ver su desprecio hacia la educación pública y el 
desprecio de todo su Gobierno y de los anteriores gobiernos separatistas, que eviden-
temente no han hecho nada por la escuela pública más que intentar desprestigiarla.

Y, bueno, después de sus declaraciones y de saber lo que piensa usted de un tanto 
por ciento de los funcionarios, pues me parece difícil hacerle esta pregunta, pero ¿qué 
piensa hacer para mejorar la educación pública?, ¿para que las familias vuelvan a op-
tar de forma mayoritaria y rotunda por la educación pública? Porque, hombre, con las 
declaraciones que hace usted de los funcionarios, pues no es que lo ponga muy fácil.



DSPC-C 349
8 d’octubre de 2019

Sessió 19 de la CE 19 

Y si la escuela pública no está muy contenta con usted, pues ni le cuento la con-
certada, que usted les dijo, en unas declaraciones a un semanario, en este caso a El 
Temps, incluso hasta en tres ocasiones, que no pensaba mejorar la financiación de la 
educación concertada. Claro, se han enfadado tanto que se han levantado del grupo 
de trabajo del Pacto contra la segregación. La educación concertada forma parte del 
servicio educativo de Cataluña, y cualquier centro que reciba financiación pública 
tiene que tener todos los recursos adecuados para que los alumnos tengan las mejores 
condiciones y además eso no repercuta en los bolsillos de la familia. En otras comu-
nidades autónomas prácticamente no hay diferencia entre la pública y la concertada 
porque las cuotas son absolutamente mínimas. Aquí en Cataluña lo que cuesta es ver 
la diferencia entre la concertada y la privada, porque muchas veces las cuotas son 
altísimas.

¿Usted no ve que es absolutamente inaceptable hacer este tipo de declaraciones 
en una entrevista? ¿Es que no ve que sus declaraciones son incendiarias? Que, bueno, 
que se agradece la sinceridad, también se lo digo, pero normal que luego se vayan 
enfadando con usted.

Otro tema que nos preocupa mucho –bueno, y a las familias, evidentemente– es 
el de los comedores escolares. ¿Cuándo vamos a tener por fin una normativa que se 
adecúe a las necesidades, también a las sensibilidades, actuales, que son muy dife-
rentes de cuando se inició el decreto vigente?

Y he comenzado esta intervención diciéndole que usted tiene que dimitir por 
sus ofensivas declaraciones contra los funcionarios, pero es que la realidad es que 
usted tendría que haber dimitido ya en julio, porque durante su mandato ha pasado 
una cosa absolutamente inaceptable, que es que una entidad nacionalista, partidista, 
como Plataforma per la Llengua, ha entrado en los colegios con engaños. Pero es 
que lo de los engaños no lo digo yo, es que lo explicaron tranquilamente en una rue-
da de prensa. Dijeron: «No, es que le dijimos a los profesores y a los directores que 
íbamos a hacer unas experiencias interesantísimas en inglés pero que no era verdad, 
que lo que queríamos en realidad era saber en qué idioma hablaban, si catalán o es-
pañol.» No es una hipérbole, lo que acabo de hacer, no estoy exagerando, son sus 
declaraciones en rueda de prensa. Les parece lo más normal del mundo explicar pú-
blicamente que mienten para entrar en los colegios.

¿Qué tenemos? Una entidad partidista, que no sabemos qué titulación tienen estas 
personas, campando libremente por los patios de los colegios. ¿En qué colegios han 
entrado? Lo habrá averiguado ya usted y nos lo va a decir ahora, porque las familias 
quieren saberlo, a mí no paran de preguntármelo; si no paran de preguntármelo a 
mí, como portavoz de Ciudadanos, imagino que más se lo preguntaran a usted. Las 
familias están muy preocupadas, no puede ser que haya estos desconocidos –bue-
no, que lo poco que conocemos de ellos no es que sea precisamente muy tranquili-
zador– campando libremente a sus anchas por los patios de los colegios, y encima 
reconociendo que han mentido para espiar a los alumnos, pero también para espiar 
al profesorado. Es que los profesores tienen derecho a hacer su trabajo, a hacer sus 
guardias de patio sin que haya nadie espiándolos. 

Ellos dicen que es que era un estudio sociolingüístico; claro, esto no es un estudio 
sociolingüístico. Para empezar, no lo firma ningún sociolingüista, ningún sociolin-
güista con dos dedos de frente firmaría esto. Tampoco lo avala ninguna entidad aca-
démica, por lo mismo: ninguna entidad académica mínimamente seria iba a avalar 
semejante disparate que se salta todos los códigos éticos y deontológicos, y que ex-
plica tan tranquilamente en una rueda de prensa que han engañado para poder entrar 
en los centros. Evidentemente, no es un estudio sociolingüístico, simplemente forma 
parte de su activismo, que lo que querían era tener unos datos, que no tienen eviden-
temente ningún tipo de credibilidad, para iniciar una campaña que ya han anunciado 
para volverse a meter otra vez en los colegios para que los alumnos y también los 
profesores hablen en catalán. 
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Mire, que esto haya pasado en una democracia es gravísimo, pero es que todavía 
es más grave su reacción. Porque al final, mira, ellos son una organización partidista, 
que tienen sus obsesiones y están todo el día, pues, chivándose a ver qué comercio no 
rotula, ¿eh?, los pobres autónomos que levantan la persiana tienen allí a estos pesa-
dos viendo a ver si rotulan o no para que les pongan una multa. ¡Pero es que lo de los 
menores ya es muy grave! Y usted no ha salido a condenar estos hechos, no ha salido 
a proteger a los alumnos, por un lado, ni a los profesores, que, insisto, también han 
sido espiados, por otro. 

Usted tenía que haber salido –en mi opinión, y yo creo que en la de la mayoría de 
las familias y de los profesores– a decir que iba a investigar a fondo esto, para depurar 
responsabilidades. ¿Qué investigaciones ha hecho? ¿Qué responsabilidades va a depu-
rar? Pues al revés, usted, hasta donde yo sé, lo que dijo es que esto en realidad no era 
espionaje, ¡que era observación de incógnito!, como si eso fuera un método tan normal 
en el estudio, en la metodología de las ciencias sociales y humanísticas. Que no se-
ñor, que esto no existe, que esto de «observación de incógnito» no lo aceptaría ningún 
antropólogo, no lo aceptaría ningún sociolingüista, no lo aceptaría nadie del ámbito 
académico, porque se salta todos los códigos éticos y deontológicos. 

Entonces, queremos saber, las familias quieren saber cuáles son esos centros que se 
han visto intimidados, afectados por esta gente que ha entrado allí con engaños. Y, so-
bre todo, ¿qué planes tiene para que esto no vuelva a ocurrir? Porque es que ellos ya han 
anunciado también en rueda de prensa que lo que piensan hacer es recoger dinero, apar-
te de todo el dinero que le dan ustedes, que qué vergüenza, ¿eh?, que las administracio-
nes públicas le den dinero a esta gente –la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona, 
diputaciones, también otros gobiernos autonómicos, como el de la Comunidad Valencia-
na y el de la Comunidad de Baleares, por cierto, en manos de los señores socialistas, se-
ñoras socialistas–, pues aparte de ese dinero público van a hacer una colecta, ¿para qué?, 
para meterse otra vez en los patios de los colegios a ver qué idioma hablan los niños. 

¿Cuándo van a dejar a los niños en paz de una vez? Que hablen lo que quieran. 
Porque es que no es solo Plataforma per la Llengua, es que en algunos proyectos lin-
güísticos de centro que este grupo parlamentario se ha dedicado a analizar, como 
ustedes bien saben, hay proyectos lingüísticos de centro en los que se especifica que 
quieren que a la hora del patio y que en las actividades extraescolares y en los come-
dores se hable catalán. Dejen en paz a los niños de una vez. ¿Pero ustedes no se dan 
cuenta de que lo único que consiguen es que muchos niños y muchos adolescentes 
vean el catalán como una cosa antipática? ¿Es que ustedes no se dan cuenta del daño 
que le hacen al catalán? ¿De verdad que no se dan cuenta, que lo único que han con-
seguido con Plataforma per la Llengua es que se vea como un horror ante gran parte 
de Cataluña y, por supuesto, del resto de España, lo que está pasando en Cataluña, que 
se pueda espiar a los niños tranquilamente a la hora del patio? 

Y, bueno, está claro que su obsesión por la lengua va bastante por encima de lo 
que sería poner por delante, que es lo que tendría que hacer un gobierno, la educación, 
la innovación educativa, la pedagogía, ¿eh?, lo que hacen es vulnerar los derechos de 
los menores, porque Cataluña es la única, no la única comunidad autónoma, es el úni-
co lugar del mundo donde para poder estudiar en tu lengua materna, que además es 
una lengua oficial, tienes que ir a los tribunales. Esto es una injusticia y nosotros no 
vamos a parar hasta acabar con esta injusticia.

Y, siguiendo con el tema de la lengua, también el Tribunal Constitucional ya ava-
la que las familias puedan escoger que sus hijos hagan las pruebas finales de prima-
ria en español. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional. ¿Qué va a hacer usted para 
garantizar los derechos de esas familias? ¿Y qué va a hacer usted para garantizar el 
adoctrinamiento..., que no haya adoctrinamiento? Porque que haya ya lo garantizan. 
¿Qué va a hacer para garantizar que no lo haya? 

(L’oradora mostra un cartell.) Este cartel ya lo conoce, porque yo ya le he presen-
tado preguntas por escrito, estaba en el Instituto Eugeni d’Ors, de Vilafranca del Pe-
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nedès. Gracias al trabajo de Ciudadanos, no al suyo, por supuesto, gracias al trabajo 
de Ciudadanos esto ya está fuera, pero nos encontramos ahora que Tsunami Demo-
cràtic ha lanzado un vídeo que dice que quieren que todos los institutos se llenen 
con estos carteles, «Buidem les aules per omplir els carrers». ¿Qué va a hacer usted 
para impedirlo? Pues me parece que poca cosa, porque es que resulta que el tuit fi-
jado en su propio perfil de Twitter es un tuit de Tsunami Democràtic. ¿Cómo va a 
hacer usted que ellos no se dediquen a adoctrinar en las aulas si usted se comporta 
como un activista más y lo tiene como tuit fijado en su perfil de Twitter? 

Y, claro, ¿qué van a hacer? Usted, nada, no lo creo, porque lo tiene..., bueno, como 
mínimo quite esto como tuit fijado; un poco, disimule, yo qué sé. ¿Sus inspectores 
puestos a dedo? Pues, mire, le voy a leer hoy la entrevista que ha salido de Alsina, 
que es un inspector, Rafael Alsina, que ustedes han intentado depurar porque que ya 
les ha ganado dos veces ante la justicia. Lo cito literalmente: «En la inspección edu-
cativa en Cataluña todos son afines al independentismo, por acción o por omisión. 
Quien no lo es se cuida de decirlo porque, si lo hace, su carrera profesional queda 
truncada. Hay inspectores que van con lazos a los colegios.» ¿Pero usted cree que 
una familia puede ir a denunciar adoctrinamiento a un inspector, a decir por ejemplo 
que en su instituto o en su colegio hay lazos amarillos, y se encuentra el señor ins-
pector o la señora inspectora con el lazo amarillo? Pero, claro, ¿es que ustedes no se 
dan cuenta de que es que no disimulan ni lo más mínimo? Evidentemente, cualquier 
conseller evitaría esta situación, pero como usted se comporta como un activista 
más, usted... Bueno, y el PP y el PSOE, ¿eh?, que se han dedicado toda la vida a mirar 
para otro lado. Sabemos que el informe de adoctrinamiento de la alta inspección edu-
cativa lo metió en el cajón el PP y le dio dos vueltas el PSOE, y menos mal que está 
Ciudadanos ahora también en el Congreso para poder denunciar estas cosas. Porque, 
claro, ustedes hacen lo suyo, que es, pues son unos nacionalistas, intentar meter su 
nacionalismo hasta en la sopa, eso ya es un plan de Jordi Pujol, que lo han seguido a 
rajatabla, gravísimo, pero, bueno, yo lo entiendo, es lo que ustedes pretenden; lo más 
grave es que el PP y el PSOE so lo hayan permitido toda la vida, eso, evidentemente.

Tema de barracones. Resulta que de los cincuenta mil alumnos que estudian en 
barracones en toda España, veinte mil son catalanes, es decir, el 41 por ciento de 
todos los alumnos españoles que estudian en barracones son catalanes, casi la mi-
tad. La verdad es que esta cifra es vergonzosa. Usted ha puesto la excusa de los mo-
vimientos migratorios. Que no, que es que –lo he dicho mil veces, pero lo vuelvo a 
repetir, porque como no me escuchan– estas cifras son estables a lo largo de toda 
la democracia. Entonces, antes del fenómeno migratorio, independientemente de las 
subidas y bajadas demográficas, se ha mantenido estable el número de barracones, 
y cuando menos ha habido, lo digo de memoria, creo que eran setecientos veinte, y 
se ha mantenido estable la media más o menos en ochocientos, independientemente 
de movimientos migratorios y demografía.

En todo caso, se me ha acabado ya el tiempo, y todo lo que es las líneas de P3 lo 
hablaré en mi segunda intervención.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara seria el torn del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Molt bé, bona tarda. Gràcies, president. Gràcies, també, conseller, per la compa-
reixença, un agraïment que faig extensiu a l’equip que l’acompanya. També una salu-
tació a les persones, als membres de la comunitat educativa aquí presents o que ens 
segueixen per streaming. 

Em sembla que tothom podríem compartir en aquesta sala, doncs, que vivim 
moments baixos o difícils a la política catalana. Segurament han sentit el president 
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del meu grup, Miquel Iceta, parlar sovint de que tenim un govern desorientat. Em 
sembla que han quedat enrere segurament aquells mesos en què parlava molt de 
fulls de ruta, fins i tot perquè canviaven constantment, però com a mínim teníem 
una mica més clar què perseguia el govern de torn. Avui dia, en canvi, ens dona la 
sensació que tenim un govern que no sap on va, que no ofereix un horitzó cert a 
la ciutadania, i també govern dividit, no? Aquí, doncs, sovint, sobretot aquest estiu, 
vèiem com membres del Govern d’un partit, doncs, feien declaracions contra els 
seus socis de govern; el vicepresident demanava, doncs, un govern de concentració 
diferent del que en forma part; o membres, em sembla que vostè mateix, que arri-
baven, doncs, proposaven sotmetre’s a una qüestió de confiança si no aprovaven un 
pressupost. 

En fi, jo crec que teníem opinions diferents i, per tant, em sembla que a dia d’avui 
és molt difícil interpretar si demà ens trobarem amb una presentació de pressupostos 
que no van fer l’any passat o amb una convocatòria d’eleccions. Però, per tant, ens 
sembla bastant evident que tenim un govern esgotat, que ningú espera massa re d’a-
quest Govern, no?, potser desobediència institucional –ho veurem–, però en tot cas de 
cara a la resolució de problemes no hi ha massa expectativa que aquest Govern, doncs, 
pugui afrontar la solució de re. Malgrat anys de paràlisi en aquesta acció de govern 
que portem, doncs, ningú n’espera massa re. 

I, per tant, aquests moments baixos de la política catalana crec que també els vi-
vim en política educativa. Tenim la sensació que estem en el dia de la marmota, o 
sigui, des del 2010 no hem conegut pràcticament cap millora en diferents àmbits de 
la política educativa, cap millora en inversió respecte al 2010, cap solució per a l’in-
frafinançament, cap rectificació d’algunes decisions que es van prendre l’any 2012, 
segurament per criteris més economicistes que de millora de la qualitat de l’educació. 
I, en comparació, no?, sí que voldria dir que fem una valoració positiva d’alguns dels 
programes experimentals, que són una novetat enguany, aquest servei comunitari, el 
reforçament de les competències orals, aquest batxillerat flexible, la introducció de 
l’educació sexual i afectiva, aquestes propostes que avui ens presentava, com a nove-
tats, i que de ben segur ho són, malgrat que són proves pilot, segurament, que afecten 
pocs centres, la realitat, si féssim una foto amb perspectiva, és que estem o seguim on 
érem, no? Segurament tenim una educació igual o pitjor que el 2010, i anem pel camí 
de consolidar una dècada d’involució educativa.

El juny del 2018, i, per tant, fa bastants mesos, vostè es comprometia en seu parla-
mentària a recuperar la corresponsabilitat en el finançament d’un terç del cost de la 
plaça pública a l’etapa educativa zero-tres, però és evident que això no ha passat. Vos-
tè, doncs, em pot dir que no van aprovar un pressupost; en fi, jo li puc dir que tam-
poc el van aprovar en el consell, o que no el van presentar, o que fins i tot no es van 
aprovar els pressupostos generals de l’Estat que podrien haver suposat una arribada 
important de recursos per a Catalunya. Però el cert és que estem com estàvem el 2012, 
no?, zero euros per a escoles bressol, promeses incomplertes, i que mentrestant en 
aquests anys sí que s’han finançat llars d’infants privades; és a dir, per a uns no hi ha 
recursos, per a altres n’hi ha uns quants.

També parlen sovint –avui és veritat que no ho ha fet– de la voluntat d’avançar en 
un model educatiu inclusiu. Sembla que avui ens deien que estaven a punt de signar 
un acord –no hi ha fet referència, però en tot cas potser ho pot fer després– entre Sa-
lut i Educació, que podria ser un punt de partida per a la incorporació d’infermeres 
a tots els centres educatius i que els infants amb malalties cròniques passin a formar 
part o a ser alumnat amb necessitats educatives especials i que, per tant, puguin rebre 
una atenció adequada per part de professionals de la salut, no?, que no siguin ni els 
mestres que acabin fent feines, doncs, de sanitaris, que no tenen l’obligació de fer, ni 
famílies que han de deixar de treballar per assistir aquests nens i nenes, i, per tant, 
desitjaríem que ho puguem celebrar aviat, si és que hi ha recursos per fer-ho possible 
–avui no els sabem veure.
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Saben que fa anys que denunciem la manca del desplegament del decret, un de-
cret que en el seu moment ja dèiem que no tenia una memòria econòmica suficient, 
que tampoc s’ha desplegat, i un decret on també hi havia parts que no depenien 
d’una partida econòmica tan important, no?, per exemple la transformació progres-
siva de centres d’educació especial en centres de recursos, de suport a l’ordinària, 
doncs aquí tampoc no hem vist que hagin fet re, i, per tant, seguim, com deia, en el 
dia de la marmota.

L’inici del curs passat ja vam denunciar no només aquest no desplegament del 
decret, sinó que dèiem que s’havien fet retallades en personal de suport a escoles 
i instituts –en alguns municipis ho havíem detectat– i que afectaven directament 
l’atenció de l’alumnat amb necessitats educatives especials i que, per tant, es traduïa 
en una manca de suport suficient. I avui mateix la SER Catalunya, doncs, es fa ressò 
d’unes dades donades pel mateix departament en resposta a una pregunta que vam 
fer el meu grup parlamentari, i sí que volia referir-me a aquestes informacions. Te-
nim que en deu anys, mentre la plantilla de professionals dels equips d’atenció psico-
pedagògica, els EAPs, que donen suport a les escoles, doncs, s’incrementava només 
en quinze persones, l’alumnat amb necessitats educatives especials s’ha incremen-
tat en setanta mil, és a dir, s’hauria més que doblat, és veritat, de P3 fins a batxi-
llerat. Aquesta xifra també inclou alumnat amb necessitats específiques per raons 
socioeco nòmiques, que segurament, doncs, és una categoria o una consideració nova 
respecte a aquell moment, però, en qualsevol cas, representa un increment brutal de 
la ràtio dels EAPs, d’alumnes amb relació als EAPs. Per tant, quinze nous professio-
nals haurien hagut d’absorbir teòricament un increment d’un 45 per cent d’alumnat 
amb necessitats educatives especials per trastorns d’aprenentatge. 

Això em sembla que és..., ja es veu que és una situació insostenible, que eviden-
cia no només la manca de desplegament del decret, evidencia retallades encobertes 
molt importants que s’haurien fet en aquests últims anys i que no s’han revertit, ni 
de lluny, no? I, com deia, aquestes retallades tenen conseqüències en aquesta aten-
ció, segurament insuficient, per falta de personal de suport, i l’enorme pressió o la 
sobrecàrrega que tenen molts d’aquests professionals, que han d’atendre molts nens 
i nenes diferents.

I també em voldria fixar un moment en la reserva de places de P3 per a alum-
nes amb necessitats específiques per raons econòmiques a Barcelona –això és una 
dada de la ciutat de Barcelona, i de P3–, per tant, en un moment en què molts in-
fants encara no tenen un diagnòstic ni han estat detectats. Aquí veiem, per exem-
ple, l’Eixample, són dues reserves; les Corts, dues reserves; Vallvidrera, Tibidabo, 
les Planes, dues; el Putxet - Sant Gervasi, dues; Gràcia, dues. Però després, Ciutat 
Vella, cinc; el Carmel, cinc; Roquetes-Verdum, sis; Torre Baró - Ciutat Meridiana, 
sis; Trinitat Vella, sis. Llavors, no entenem per què aquest repartiment tan poc equi-
tatiu, tan reproductor de desigualtats, per què des del Consorci de Barcelona, on la 
Generalitat té majoria, carreguen de complexitat centres i barris ja que tenen moltes 
dificultats i, en canvi, reserven menys places en centres de barris més afavorits. Si 
ens ho pot aclarir, doncs, l’hi agrairé. M’estic referint a dades que tenim, en fi, que 
han arribat a directors o a direccions de centres, i ens sembla que és una mesura 
reproductora de desigualtats.

I també, en aquest apartat sobre educació inclusiva, voldria també referir-me a un 
col·lectiu especialment perjudicat –n’hem parlat sovint–: l’alumnat sord que opta per 
una modalitat bilingüe. Són cent vuitanta infants dels 2.100 alumnes sords que estan 
avui escolaritzats a Catalunya. Sabem, ho hem dit, que no existeix encara cap escola 
bressol amb educació bilingüe, i, per tant, hi ha nens i nenes –si no és veritat, doncs, 
vostè m’ho dirà després– a llars d’infants sense entendre què passa al seu voltant. 
Només tenen un centre ordinari amb aquesta modalitat a Barcelona, i dos centres 
d’educació especial, un a Barcelona i l’altre a Girona, i en l’ESO continuen només 
amb un únic institut amb aquesta modalitat, que, per cert, ens diuen que la persona, 
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una de les psicopedagogues, ha estat de baixa, i en aquesta cas sí que, doncs, em 
semblaria que els substituts hi haurien d’estar des del moment 1, perquè aquí, efec-
tivament, doncs, han de cobrir les necessitats de l’alumnat i no tenen, doncs, aquest 
accés a la llengua de signes.

I aquí sí que m’agradaria traslladar-li les preguntes que aquest col·lectiu ens de-
mana que li fem respecte a la nova guia per a famílies d’infants sords, que ha impul-
sat el departament, on no es mencionen ni la llengua de signes ni l’educació bilingüe. 
Llavors, ens demanen que li demanem quins són els professionals que editen una 
guia sobre sordesa on s’ignora la llengua de signes i la normativa aplicable sobre 
sordesa infantil, i per quin motiu la guia, que van preparar l’associació Volem Sig-
nar i Escoltar, per què no s’ha distribuït als CREDA, que a més a més, doncs, té la 
col·laboració de la comunitat científica.

I ara continuaria, doncs, posant de manifest altres incompliments, o inaccions 
–vostè en dirà com vulgui–, perquè novament la realitat és tossuda, no? Deia en una 
de les darreres compareixences que vostè feia en aquesta comissió que aviat tindrí-
em a punt el decret de menjadors –recordem que el vigent és del 96, és fins i tot an-
terior a la LEC–, i a dia d’avui, doncs, no tenim el decret actualitzat, tampoc no hi 
ha la llei de menjadors, la llei Aragonès, en fi, està en ponència, i, per tant, li volíem 
demanar si està en condicions d’assegurar, doncs, que en totes les etapes educatives 
hi haurà un àpat calent garantit, un espai de menjador dins del projecte educatiu, 
amb alimentació de qualitat, segur, per als que tenen alguna intolerància, com els 
celíacs –recordem que en aquesta preinscripció, doncs, s’han retirat els punts, però 
també des de les associacions ens diuen que no tots els menjadors o tots els serveis 
de menjador són segurs en aquest sentit, perquè a nivell de manipulació d’aliments, 
doncs, no hi han els protocols que hauria d’haver-hi–, o si pot garantir també aquest 
menjador inclusiu i el suport necessari per a l’alumnat amb alguna necessitat espe-
cífica, com pot ser el TEA, i, per tant, si seguirem igual el curs vinent.

També volia fer un apunt sobre els instituts escola –vostè n’ha parlat. Ens sembla 
una notícia positiva que es comenci el curs amb vint-i-cinc nous centres en funcio-
nament, que fan aquesta continuïtat pedagògica entre primària i secundària. Sap que 
compartim la conveniència d’ampliar el nombre d’instituts escola públics arreu de 
Catalunya, pels beneficis que entenem que comporta en nombrosos aspectes per als 
infants. I celebrem que en la majoria d’aquests centres, doncs, s’hagi recuperat una 
mena de cantina, no?, per recuperar el menjador, almenys en la secundària.

Ara bé, ens preocupa la notícia que ens arriba –de fet vostè m’ha semblat que ho 
deia, no?–, per la qual, doncs, l’alumnat de primària deixaria d’anar a escola algu-
nes tardes, és a dir que s’aplicaria la compactada també en alguns instituts escola en 
l’etapa de primària. Això sí que m’ha semblat entendre que eren tres instituts escola, 
no sé si..., bé, després ho pot explicar més. Però, clar, tenint en compte, doncs, l’anà-
lisi, l’estudi d’aquell projecte pilot sobre la compactada en primària, que semblava 
que desaconsellava aplicar la jornada compactada, doncs, en fi, aviam si pot aclarir 
una mica més si anem a compactar més o fem cas d’aquell estudi en què més aviat 
es desaconsellava l’aplicació de la compactada a l’etapa de primària.

En matèria de formació professional –també ho hem dit sovint, no?–, s’acumulen 
anys de retards. Poques coses han canviat des de l’aprovació de la Llei de formació 
professional, quan ens sembla que és una eina de progrés imprescindible, no?, que 
contribueix a fomentar l’ocupabilitat, a prevenir l’exclusió i la desocupació a nivells 
de baixa qualificació. Tampoc s’ha complert el calendari de desplegament de la llei, 
no tenim encara l’agència pública de formació professional. Es van comprometre a 
tenir-la..., bé, hauria d’haver estat el 2016, però vam fer un acord pel qual estaria el 
maig anterior; no, no ho tenim. Valorem positivament que comencin a treballar en 
coordinació amb el Departament de Treball per obtenir, per exemple, el tema dels 
certificats de professionalitat, però, fins on sabíem, el professorat que en els centres 
de formació professional feia aquesta certificació ho feia voluntàriament, és a dir, no 
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hi havia cap retribució, fins fa dos anys, això; aviam, si això, doncs, ha canviat, ho 
celebrarem.

I en el tema del model de formació professional dual, doncs, no ens queda mas-
sa clar per quin model estan apostant, no? Estan treballant per protegir la figura de 
l’aprenent i, per tant, perquè no sigui objecte d’explotació, si és el cas, o regularan la 
figura del tutor d’empresa?, de quina manera? O com combaten el problema d’aban-
donament escolar, especialment en els cicles de grau mitjà?, que vostè també s’hi re-
feria. Ens preocupa sobretot l’abandonament en aquests cicles de grau mitjà perquè, 
en fi, pels efectes que té d’abandonament i de precarització d’alguns perfils.

I dir només que quan vostè s’ha referit, en el tema de la formació professional, 
que tancaran graus que no tenen massa demanda o que sembla que el territori no 
demanda, demanar, si això és així, que esperem que es faci de manera consensuada 
amb el territori, amb la comunitat educativa, i, per tant, que no tornem a patir, doncs, 
eliminació de projectes de manera unilateral.

Respecte a la lluita contra les desigualtats en matèria educativa, el tema de la se-
gregació, sí que li demanava com avancen els treballs de la comissió impulsada pel 
síndic; no sé si veurem alguna decisió abans de final d’any o si alguna part s’aixeca-
rà de la taula. Ho dic perquè em refereixo a algunes notícies, doncs, que van sortir 
respecte a l’escola concertada.

Pel que fa als nous decrets, també és un tema que vostè ha explicat sovint, però no 
veiem, no coneixem que hi hagi cap avenç. Aviam si els pot explicar, no?, tant el decret 
d’admissió, que fomenti una distribució més equitativa de l’alumnat, com el decret de 
concerts, que entenem que ha de determinar quins criteris de corresponsabilitat han 
d’assumir els centres de titularitat privada, ha de distribuir els recursos públics d’acord 
amb el compliment o no d’aquests criteris, i, per tant... Més que re ho dic perquè quan 
tenen pressa en poques setmanes han presentat algun decret al Parlament de Cata-
lunya que ha estat convalidat; quan sembla que no els interessa o..., en fi, no ho sé, 
doncs, sembla que fa molts mesos que ho anuncien però que no veiem re.

Aleshores, pel que fa a l’estabilització de plantilles en els centres de màxima com-
plexitat –aquesta també és una pregunta que li he fet moltes vegades–, què poden fer, 
no? Potser té a veure amb la reflexió que feia, última, dels perfils més definits, però 
de quina manera podem reforçar l’estabilitat de les plantilles en els centres d’alta 
complexitat?

O sobre els plans educatius d’entorn. Avui no n’ha parlat, però entenc que n’hi ha no-
més en cinc municipis; doncs, si té pensat ampliar-ne més o si l’ampliació és a aquests 
cinc municipis nous. Aviam si pot parlar una mica dels plans educatius d’entorn.

Sobre construcció de centres educatius, doncs, entenem que encara són insufici-
ents. Són molt deficients sobretot en el tema de l’execució, i a més a més em sembla 
que ens commina, finalment es commina els ajuntaments a finançar les obres noves, 
les grans reformes, o avançar-ho, o directament a pagar-ho, quan són competències 
exclusives del Govern de la Generalitat. I, per tant, fins i tot quan..., en aquest cas, 
no?, de la construcció, depenem molt dels ajuntaments que puguin aportar o fer aquest 
finançament per tirar endavant no només noves construccions, sinó també obres de 
reforma o ampliació.

Pel que fa al professorat, sí que tenia la pregunta i li demanava precisament quin 
era el capteniment respecte als treballadors públics, que dia a dia sustenten el servei 
educatiu, que, malgrat les retallades, la manca de recursos, la càrrega administrati-
va, no?, les promeses incomplertes respecte a la recuperació de les seves condicions 
laborals anteriors a la crisi..., què en pensa. Vostè em sembla que s’ha retractat de 
les seves paraules, que vam conèixer a través de les xarxes socials; d’aquí també em 
sembla que convé, doncs, fer un reconeixement, que em sembla que el feia, a la tasca 
que fan en el seu dia a dia.

I, en definitiva, dir –perquè se m’acaba o se m’ha acabat el temps– que ens sembla 
que tenim poc a celebrar aquest inici de curs, que sí que ens agradaria saber com co-
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mençarà el curs que ve, perquè un govern que no està en condicions de garantir com 
serà el proper curs, amb quins recursos comptarà, perquè no té assegurat el mínim su-
port parlamentari, ens sembla que té un problema, però el país que pateix aquest Go-
vern té un problema encara pitjor. I, per tant, no li demanem, conseller, que ens torni a 
prometre el que no pot garantir, però sí que demanem una reflexió general sobre com 
deixar enrere, doncs, aquesta paràlisi, aquesta deriva cap al no-res, aquesta dècada per-
duda, i mirar endavant i posar fil a l’agulla en l’educació, pensant en l’educació i el país 
que volem per als nostres fills.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, diputada. En nom ara del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies per la seva compareixença, se-
nyor conseller. Si li sembla bé, començaré des del principi. Crec que avui, lamenta-
blement, el principi són les últimes declaracions que ens ha regalat, que ja seria greu 
si fossin les primeres desafortunades que fa aquest Govern; com que no ho són, em 
sembla doblement greu. «Si ens quedem sense funcionaris per mi, millor, perquè un 
percentatge de funcionaris està “apalancat” i viuen de puta mare.» A mi, de veritat, 
és que, a banda de que destil·len un menyspreu per la funció publica d’aquest país im-
propi d’un conseller que es considera a si mateix un conseller progressista, el que em 
preocupa de veritat és que ho digui algú que és càrrec públic des de 1995 i que ha fet 
de la representació pública pràcticament una plaça de funcionari. Va estar vostè uns 
anys a l’Institut Ramon Llull, però és diputat d’aquesta casa des de 1995 fins a 2006, 
i ara ha tornat a ser conseller. A mi potser el que em preocupa és tenir un conseller 
d’Educació que veu en els professors i en els mestres d’aquest país, molts d’ells que 
han de «lidiar» amb ràtios abusives, fer classe i impulsar projectes pedagògics, i els 
vegi com uns «apalancats» i no es vegi a si mateix com un «apalancat» en la vida 
pública i política d’aquest país.

Jo li faré una pregunta respecte a aquestes declaracions. Si vostè, en lloc d’haver 
viscut de la política des de que jo anava a primària, fos professor d’institut i sentís 
el seu conseller dient aquestes paraules, considera que el conseller hauria de dimitir 
o hauria de ser cessat pel president de la Generalitat? Perquè, realment, amb tot el 
que ha passat en aquest país en matèria educativa, amb les retallades que arrossega 
l’educació pública d’aquest país, des de les escoles bressol fins a les universitats, ha-
ver de sentir un conseller fotre-se’n dels funcionaris públics d’aquest país, que són 
els que han suportat el pes de garantir el dret a l’educació i a una educació pública de 
qualitat en aquest país dir aquestes paraules, a mi personalment em faria vergonya 
i em faria inclús ràbia veure com els responsables polítics d’unes retallades sense 
precedents en la nostra història democràtica a sobre tenen la barra de culpabilitzar 
els treballadors públics en aquest país. A mi, honestament, em faria vergonya ser 
conseller d’Educació i haver dit aquestes paraules. 

I el fet de que vostè les digui en privat, o quan vostè considera que és en privat, i 
el que consideri legítim no és haver-les dit, o pensar això i ser conseller d’Educació, 
sinó no haver entès que un conseller no té dret a l’espai privat per donar opinions, 
em sembla preocupant. I que vostè necessiti llegir les seves pròpies disculpes –si 
és que poguéssim anomenar així el que vostè ha dit avui– i no li surti ni tan sols 
de dins fer unes disculpes honestes sobre el que vostè ha dit em sembla doblement 
preocupant.

Sobre això també li voldria fer una pregunta, perquè hi ha rumors constants del 
departament de que la seva intenció és fer, diguem-ne, un sistema públic d’educació 
sense funcionaris, és a dir, amb treballadors públics que no siguin funcionaris, amb 
contractacions directes, contractacions laborals, que com a mínim coexistís amb el 
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model educatiu actual, basat en..., o que hauria d’estar basat, millor dit, en funciona-
ris públics. M’agradaria saber quina és la seva opinió al respecte.

Després, ha mencionat vostè l’augment de places públiques de professorat, pri-
mer a primària i enguany a l’educació secundària. Comissions Obreres parla de la 
necessitat d’unes 3.200 places noves, la USTEC eleva aquesta xifra fins a unes vuit 
mil. Per altra banda, tenim, com vostè molt bé ha dit, encara mil barracons en aquest 
país, i un decret d’escola inclusiva pràcticament sense desplegar per manca pressu-
postària. Com valora vostè els pressupostos o la proposta de pressupostos que hauria 
de fer el seu Govern per al 2020? Quina considera vostè que hauria de ser la dotació 
pressupostària per a assolir els reptes dels seus departaments i quines són les seves 
prioritats pressupostàries per al 2020?

Altra pregunta que crec que li correspon és que des de..., diguem-ne, enguany la 
comunitat educativa li ha aturat com a mínim dos decrets impulsats pel seu depar-
tament: el decret de menjadors i el decret de formació professional. En quin estat 
es troben actualment? I m’agradaria saber també quina és la posició del seu depar-
tament entorn de l’anomenada «llei Aragonès», i si vostè recolza la privatització de 
serveis públics en aquest país.

I ha mencionat vostè també el Decret de concerts educatius. M’agradaria que fes 
esment dels objectius centrals d’aquest nou Decret de concerts educatius.

Per altra banda, tinc diverses coses, intentaré ser una mica breu. M’agradaria 
preguntar-li també respecte a les escoles d’adults. En aquest Parlament es va propo-
sar un grup de treball per a discutir, per a treballar l’assumpte de les escoles d’adults. 
Hem assistit a la bona acollida de l’Escola de Segones Oportunitats a Barcelona, a 
l’èxit d’algunes experiències autogestionades, com La Troca, que fan un servei que 
bàsicament hauria de fer el seu departament i que haurien de fer mitjançant les es-
coles d’adults. I m’agradaria saber quina és l’estratègia del seu departament amb les 
escoles d’adults, si és que en tenen alguna de definida.

Per altra banda, jo crec que hi ha un element central del nostre model educatiu, 
que és la segregació escolar. M’agradaria conèixer quines són les mesures que vos-
tè considera que hauria d’impulsar el seu departament contra la segregació escolar. 
I ho dic perquè bàsicament hem assistit, i ha tingut ressò també als mitjans, que la 
triple xarxa educativa és bàsicament un dels elements centrals de la segregació es-
colar, que el que provoca és que els entorns humils vagin a l’educació pública i que 
els estrats socioeconòmics mitjans-alts i alts es derivin cap a l’educació concertada i 
cap a l’educació privada. Ho comentava..., aquest mes em sembla que va sortir a El 
País un article que es titulava «¿Escuela de ricos, escuela de pobres?: cómo la con-
certada y la pública segregan por clase social», que feia una radiografia bàsicament 
de la distribució de les escoles concertades, on els barris de renda mitjana-alta i alta 
pràcticament tenien més de la meitat d’escoles concertades i privades de la seva ofer-
ta educativa, mentre que els barris més humils anaven només, òbviament, a l’escola 
pública. I a mi m’agradaria preguntar-li quines actuacions té pensades el seu depar-
tament per a acabar amb la triple xarxa educativa en aquest país, i si tenen terminis 
o si ho tenen com a objectiu, si tenen terminis en els quals els agradaria assolir el 
final de la triple xarxa educativa a Catalunya, i quina opinió li mereix el copagament 
educatiu i la segregació que se’n deriva mitjançant aquest model de triple xarxa.

Després, la passada legislatura vam aprovar una moció sobre coeducació; si ens 
podria fer cinc cèntims de la seva implementació. I vam aprovar també, a inici ja 
d’aquesta legislatura, una moció sobre serveis d’atenció de primera infància. Ens 
agradaria saber si han avançat en alguna cosa en el Pla de desenvolupament infantil 
centrat en primera infància.

I per últim, respecte al tancament de línies de P3, la FAPAC va emetre un comu-
nicat que m’agradaria llegir pràcticament textualment, perquè considero que l’em-
plaça directament a donar una resposta. La FAPAC denuncia que «el Departament 
d’Educació publica dades falses sobre l’oferta educativa del curs 2019-2020 i conti-
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nua afavorint la matrícula a l’escola concertada. En l’oferta inicial de P3 per al proper 
curs Educació tanca quinze grups públics i ofereix quaranta-quatre grups concertats 
més respecte del curs passat. La intenció és afavorir el traspàs d’alumnes de P3 cap 
a l’educació privada i concertada». Quin és el seu posicionament respecte a aquest 
comunicat de la FAPAC? Quina opinió li mereix a vostè? M’agradaria saber si el De-
partament d’Educació tanca línies de P3 conjuntament i amb l’opinió de les adminis-
tracions locals o si ho fa de manera unilateral i si no considera que una administració 
pública, com el Departament d’Educació, no hauria de tancar línies d’escola pública 
mentre es mantenen línies d’educació concertada en aquest país.

Res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari de la CUP 
- Crida Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Gràcies, conseller, per la seva compareixença, també a tot el 
seu equip, i també a les persones que ens acompanyen en el públic.

Bé, miri, en primer lloc, veient les dades que vostè ha presentat, que el seu depar-
tament presenta, hi ha una primera dada que crida molt l’atenció, i no pel fet de no ser 
nova, de no ser coneguda, no és rellevant. Miri, sembla ser que tenim, aproximada-
ment, eh?, arrodonint, al voltant d’1 milió de places escolars públiques, de titularitat 
pública, i al voltant de 900.000 si sumem la privada i la concertada. Per tant, escol-
ti’m, ja poden fer tots els pactes contra la segregació que vulguin, ja poden fer totes 
les mesures de regulació del sistema de matriculació, ja poden fer el que vulguin, la 
segregació és i serà sistèmica i estructural, i no pararà, i això vostès ho saben per-
fectament. El problema és que és un model que vostès avalen. Vostès estan a l’origen 
de la LEC, eh?, formen part, diguéssim, de l’aparell ideològic i polític que promou 
i avala la LEC i que contínuament el sosté, eh? I no és només un model tècnic, no 
és només un model d’estructures, és un model ideològic, és un model ideològic que 
passa per que el 50 per cent de les places escolars d’aquest país estiguin gestionades 
per entitats privades, siguin directament privades o concertades. 

Clar, hi insisteixo, vostès ja poden fer tots els pactes contra la segregació que 
vulguin, hi insisteixo, poden regular o matisar la matricula tant com vulguin, po-
den posar les condicions que vulguin a les escoles concertades, perquè la maqui-
nària de producció i reproducció de la segregació escolar i de la segregació social 
no s’aturarà, continuarà; la podran matisar, la podran regular, però no s’aturarà. I el 
que em preocupa és que és un model ideològic, és un model cultural que vostès sos-
tenen i que vostès avalen. Per tant, vostès estan naturalitzant la segregació escolar i 
la segregació social, no?, com un element estructural, probablement inevitable, del 
sistema. 

Vostè em dirà: «Escolti’m, no li carregui els neulers només al sistema educatiu, 
no?, no em demani que sigui només el Departament d’Educació el que s’encarregui 
de revertir les desigualtats socials.» Doncs, miri, miro els altres departaments del seu 
Govern i en les seves respectives àrees actuen sota el mateix model ideològic. Per tant, 
és un problema real, aquest és un problema de fons que hem de posar sobre la taula 
i que hem de denunciar, eh? Per això el nostre grup insisteix permanentment en un 
sistema universal, públic i gratuït per a tothom, que és l’única manera de garantir ve-
ritablement evitar la segregació escolar.

Per una altra banda, també seguint les seves xifres, i si és que no les hem llegit o 
interpretat malament, efectivament, en les seves xifres, i més enllà del que el com-
pany dels comuns acaba d’explicitar llegint o citant un text de la FAPAC, hem vist 
que s’han tancat quaranta grups de P3 públics, sí, i que se n’han tancat en canvi tretze 
de concertats, no?, d’acord? Per tant, escolti, vostès estan tancant grups de P3 públics 
amb una magnitud no menor. Estem parlant de quaranta, eh?, no és espuri, estan tan-
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cant grups de forma rellevant, i n’estan tancant més que no pas els que es tanquen en 
els centres concertats. 

I, miri, això passa en un moment de davallada demogràfica, de creixement eco-
nòmic i de creixement de demanda del sector públic. Ja ens ho explicaran, això. En 
un moment de creixement econòmic, en un moment de davallada demogràfica i de 
creixement de la població que demana centres públics, resulta que vostès tanquen 
aules de P3. Podrien fer una altra cosa, podrien reduir les ràtios, per exemple, no?, 
podrien no tancar grups enlloc, i si no hi ha més remei, perquè hi han aules buides 
i mestres donant classes a ningú, doncs en tot cas, escolti’m, reduir concerts. Però, 
clar, això va contra el seu model ideològic, contra el seu model cultural, contra el 
seu model polític i contra la seva concertació d’interessos amb aquells i aquelles que 
volen fer negoci amb l’ensenyament i amb l’escola, eh? 

Per tant, nosaltres tornem a insistir en les propostes que fem sempre: la davallada 
demogràfica ha de servir per rebaixar ràtios, cosa que, òbviament, revertirà en una 
millora de la qualitat educativa, de la qualitat de les condicions objectives de treball 
de les persones docents i, òbviament, incidirà en la reversió de la segregació.

Hi insisteixo, tot això es produeix en un moment de creixement econòmic, igual-
ment que el tema dels barracons. Aprofito per dir-li: òbviament, si es miren les seves 
dades, hi ha un moment de creixement dels barracons, dels mòduls, en el moment de 
la crisi econòmica, eh?, però és que tornem a tenir un repunt del creixement dels mò-
duls en una fase de creixement econòmic, i això, escolti’m, això és un model cultu-
ral, és un model ideològic del Govern, és una opció, n’hi haurien d’altres, eh?, és una 
opció, d’acord?

Vostè ha dit, a propòsit de tot això: «Escolti’m, gratuïtat dels menjadors, sí; gra-
tuïtat d’extraescolars, sí» –ha fet, diguéssim, aquest exercici retòric–, per després 
dir: «Escolti, avaluem-ne el cost.» Jo li proposo l’exercici contrari: avaluï el cost de 
no fer-ho, avaluï el cost social de no fer-ho i calculi, avaluï –hi han indicadors, eh?, 
segur que té al seu entorn les persones expertes necessàries per fer-ho– el cost de 
fer-ho, no?, i mesuri-ho en funció d’indicadors de creixement humà, de desenvolu-
pament humà i social, d’acord amb els estàndards internacionals, i veurà quin re-
sultat té, en termes d’eficiència, i veurà que és una decisió indiscutiblement eficient, 
eh? Per tant, el no fer-la no és només un problema de recursos, hi insisteixo, és un 
model d’opció política. 

De la mateixa manera que les seves declaracions, les que han estat motiu de con-
trovèrsia o de polèmica... Òbviament, es tracta d’unes declaracions molt desafortu-
nades, evidentment, eh?, independentment del context en què es produeixin, venint 
d’un càrrec públic, i més, com ja han dit els companys i companyes que m’han pre-
cedit, en un context en què venim d’uns serveis públics profundament castigats per 
la crisi i per les polítiques de retallades, no? Sabem, està en la boca de tots i totes, 
que el sistema sanitari, que el sistema educatiu, aguanten pel voluntarisme a vegades 
heroic dels professionals i de les professionals. Per tant, és absolutament desafortu-
nat, diguéssim, desenvolupar argumentaris d’aquest tipus o fer declaracions d’aques-
ta mena. Per tant, nosaltres, davant d’aquesta situació no podem deixar de fer-nos 
ressò, no podem deixar de ser caixa de ressonància de la demanda de dimissió que 
molts sectors socials, agents socials i sindicals del món educatiu li fan. És un avis, 
és un advertiment molt seriós que vostè hauria de tenir en compte en aquest sentit. 

Però, miri, més que les seves declaracions en particular –i torno a l’argument 
principal–, el que ens preocupa és el marc cultural i el marc polític en què això es 
produeix. Perquè, miri, efectivament, a nosaltres ens consta que a vostès els ve-
nen sovint consultors, experts, de tota mena, diguéssim, de tota magnitud i pelat-
ge; a alguns els obren la porta, a altres, no. I darrerament vostès els obren la porta 
a consultors i a experts que els recomanen posar en qüestió el model funcionarial, 
eh?, que els recomanen, en fi, posar en marxa experiments que permetin liberalit-
zar l’educació pública, liberalitzar el món educatiu, eh? En termes d’oferta escolar 
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ja ho està, de liberalitzat, és un mercat educatiu regulat, eh?, perquè la meitat està 
gestionat per entitats privades. Però ara, la següent onada és liberalitzar el mercat 
laboral educatiu. 

I a sobre aquests consultors i experts es pensen que això és modern, i fan semi-
naris, jornades, congressos i publicacions per explicar que tot això és modern. I vos-
tè que té, en fi, un equip molt jove en el seu entorn, no?, els hauria d’explicar que 
això no és gens modern, eh?, que això ve dels anys setanta, que és Milton Friedman, 
que és l’Escola de Chicago, que és l’onada neoliberalitzadora, que cal desmantellar 
el sistema de funció pública per tal de, allò que sigui econòmicament rendible, po-
sar-ho en mans privades, i allò que no cal precaritzar-ho. Com? Desmuntant el sis-
tema de funcionaris públics, no? I, clar, aquesta onada va i ve, eh?, va i ve, no?, té 
moments en què va endavant, moments en què va enrere, aquesta onada ideològica. 
Però, clar, sempre ve, sempre torna, perquè a darrere hi té interessos molt forts, eh?: 
aquells que volen, diguéssim, fer negoci amb el sector públic o minvar la despesa 
pública per tal de poder rebaixar impostos als més rics, no? Per tant, això, com que 
té unes motivacions molt fortes al darrere, va tornant, no?

Però, clar, és que aleshores resulta que ara a més torna en un moment de creixe-
ment econòmic, amb la qual cosa encara és més preocupant. És una onada ideològi-
ca, no només oportunista en funció d’un moment de crisi econòmica i de recursos, 
no?, i d’optimitzar recursos, sinó que ve en un moment de creixement i d’expansió 
econòmica. Per tant, escolti’m, expliqui’ls que no són gens moderns, que és molt an-
tic, això, lo de desmantellar el sistema públic i liberalitzar el funcionariat, etcètera. 
El que cal és dignificar la funció pública amb condicions de treball dignes i adequa-
des, dotar el treball dels docents i de les docents de condicions i recursos adequats, 
que no hagin de ser voluntaris o voluntàries, o herois o heroïnes, que puguin treba-
llar en una escola integradora, inclusiva, en condicions no precàries i adverses, no?, i 
que realment puguin encarar la seva feina amb dignitat; això és el que cal fer. I sens 
dubte això tindrà com a conseqüència un augment de la qualitat educativa i una dis-
minució de la segregació.

I, miri, vaig acabant. Li vull recordar que en el proppassat debat de política gene-
ral vam presentar una proposta de resolució que els partits del Govern ens van tombar. 
Què deia, a banda de la defensa del sistema d’immersió i del model d’escola pública 
catalana? Deia: generin un gran acord nacional per defensar l’escola pública catalana 
davant les amenaces de tot tipus que té –ideològiques, davant d’una amenaça de re-
cessió econòmica, les conseqüències que això pot tenir, etcètera. Els vam proposar: 
arribin a un acord amb tots els agents socials i sindicals del sector en un termini de ics 
mesos per tal d’establir quins són els recursos necessaris de què cal dotar el professo-
rat, les escoles i els centres per tal d’assolir una escola inclusiva, realment. 

I, per últim, també els proposàvem un pla –fixi’s, eh?–, a dos anys vista per tal 
de passar d’un model mixt, públic i concertat, a un model fonamentalment públic, 
que és l’única manera per tal de revertir la segregació. Ens van votar que no, els dos 
grups de suport al Govern. El senyor Torra després sortia i ens deia, ens emplaçava 
al Subgrup Parlamentari de la CUP: «Escolti’m, si estem d’acord en tot, no? En què 
no estem d’acord?» Doncs, miri, l’hi acabo d’explicar.

I ja per acabar, president, insistir en que, en relació amb tot el que hem dit fins 
ara, compte amb com gestionem el tema de la innovació en el marc dels decrets de 
direccions, d’autonomia de centres i de plantilles, que són decrets que s’estan gestio-
nant i encara es podrien gestionar més en favor d’aquest model liberalitzador, que el 
que produiria no és una innovació al servei de la lluita contra la segregació i l’aug-
ment de la qualitat educativa, sinó que el que produiria és una atomització de models 
escolars que no faria sinó multiplicar encara més el procés de segregació escolar. 

I compte –i acabo només amb dues referències; una, a la formació professional–, 
compte perquè l’aposta per la formació professional dual en aquests moments s’està 
fent en contra de la formació professional ordinària, eh?, s’està desmantellant, des-
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qualificant, no dotant de recursos adequadament, i això ens sembla que és no només 
un greuge, sinó un «agravi», una manca de consideració cap a un sector escolar i 
professional que s’ha guanyat tot el nostre respecte i reconeixement i que seguirà 
sent absolutament necessari. 

I també em sumo al que s’ha plantejat abans des del grup dels comuns sobre l’es-
cola d’adults, l’educació d’adults. És una escola que seguirà sent necessària, absolu-
tament necessària, i en aquests moments es troba en un procés de marginalització i 
de precarització que cal revertir.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara, en nom del Subgrup Parlamentari del Partit 
Popular, té la paraula el diputat senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Señor conseller, comienza usted el curso escolar exactamen-
te como lo terminó: envuelto en la polémica. Es usted un imán para las polémicas, 
¿eh?, no suele ser noticia por su buena gestión al frente del departamento, sino que 
siempre alrededor de su persona revolotea la polémica; cuando no es por una cosa, 
es por otra; cuando no es por sus acciones, lo es por sus omisiones, o, cuando no, por 
hablar despectivamente de los funcionarios que tiene usted bajo su mando. Si usted 
se refiere a ellos delante de representantes sindicales, en privado, como usted dice, 
de esa manera, no quiero pensar cómo se refiere, por ejemplo, a los diputados de la 
oposición cuando usted está en privado también, ¿no?, no quiero pensarlo. Yo creo 
que no es de recibo, ni en privado ni en público, ni en conferencia, ni en sede parla-
mentaria ni fuera de ella, que usted hable de los funcionarios de su departamento en 
los términos en los que usted habló. Y usted debe asumir su responsabilidad, usted 
debe dimitir. 

De hecho, usted ya debería estar dimitido –usted ya debería estar dimitido–, ya 
lo sabe usted por qué, pero si no usted debería dimitir ahora. Porque el principal res-
ponsable del Departamento de Educación no puede referirse así a los funcionarios 
de su departamento, señor Bargalló. Y están muy bien las disculpas, también, es que 
solo faltaba, pero, hombre, usted debe asumir su responsabilidad política, porque yo 
no sé qué pensarán esos funcionarios de su conseller, porque, claro, si usted piensa 
eso de ellos, cómo pueden pensar que el conseller, en base al personal que tiene, tiene 
la capacidad para prestar el servicio público de educación lo más de calidad posible, 
claro, si usted piensa eso de ellos, que están apalancados... Me da la impresión de que 
el único que está apalancado en el cargo en este caso es usted, porque, insisto, usted 
ya debería haber dimitido, y ahora ha dado razones nuevamente para su dimisión.

Usted nos ha hecho aquí una radiografía de parte de lo bien que ha comenzado el 
curso escolar, casi han faltado los unicornios en las diapositivas, ha comenzado fan-
tásticamente el curso escolar. Yo ahora le voy a mostrar otra radiografía, que segu-
ramente usted no compartirá, pero que creo que también es importante que se ponga 
encima de la mesa, porque, bueno, en materia de educación yo creo que hay aspectos 
importantes en los que se puede y se debe mejorar. 

Barracones. Usted ha dicho que, bueno, que el paciente se ha estabilizado, ¿no?, 
que no hay más barracones respecto de otros cursos anteriores, que hay alrededor 
de mil trece, me ha parecido ver en la diapositiva, que afecta alrededor de unos vein-
te mil alumnos, números redondos, y que si nos comparamos con otras comunidades 
autónomas..., es curioso que usted se sienta español para establecer comparacio-
nes cuando le interesa, porque cuando no, no lo hace, pero yo creo que tampoco es 
admisible ni se pueden establecer comparaciones cuando los problemas son distin-
tos. Oiga, cada comunidad autónoma canaliza la demanda de educación en función 
de dicha comunidad, y el hecho de que en Andalucía o la Comunidad de Madrid la 
demanda la canalicen, el aumento de la misma, mayormente hacia la escuela con-
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certada..., si en Cataluña esa demanda se tiene que canalizar porque la demanda es 
hacia la educación pública, usted tiene que buscar soluciones a eso, es usted el res-
ponsable, es usted quien tiene que buscar soluciones.

Usted ha hablado también de que para ello nos va a proponer un plan de erradi-
cación de módulos, pero dicho plan, ¿cómo se va a pagar, sin presupuestos? No sé si 
usted nos podrá alguna cosa al respecto de si va a haber o no presupuestos, y qué par-
tidas y en qué va a consistir ese plan, porque por mucho plan que haya, ¿eh?, porque 
el papel al final lo aguanta todo, si no hay unos presupuestos aprobados, pues mucho 
me temo que no solamente no vamos a disminuir el número de barracones, sino que 
seguramente a lo mejor el año que viene sigan incrementándose.

Luego, también, no me ha parecido ver en esas diapositivas que el Departamento 
de Educación vaya a garantizar el cumplimiento de las sentencias del TSJ en mate-
ria lingüística, no me ha parecido verlo ni escucharle a usted que el conseller va a 
garantizar que el castellano va a ser lengua vehicular en las escuelas públicas de Ca-
taluña, no, no me ha..., a lo mejor no le he escuchado, ¿eh?, o se me ha pasado, pero 
no me ha parecido escuchárselo ni leerlo en ninguna diapositiva. Me gustaría, usted, 
que me lo aclarara, si es que lo ha omitido o ha sido un error o verdaderamente sigue 
habiendo la vocación política de seguir incumpliendo las sentencias del Tribunal Su-
perior de Justicia en materia lingüística.

Las guarderías, ya se ha comentado por algún compañero, por algún portavoz, 
que siguen sin la financiación suficiente.

En materia de adoctrinamiento tampoco ha dicho nada. ¿Cómo puede ser que en 
las escuelas públicas catalanas haya profesores, inspectores que van con lazo ama-
rillo, según qué pancartas hay, a las entradas de los institutos, huelgas políticas que 
hacen seguimiento algunos institutos también? Pero, ¿cómo puede ser eso, que se 
permita desde del Departamento de Educación en Cataluña? Eso es su responsabi-
lidad, señor Bargalló, y usted lo permite, y usted lo consiente. Y eso puede haber 
padres que les parezca estupendo, pero se debe entender también que hay padres que 
no les guste. Y se debe garantizar la neutralidad de los institutos y colegios públicos 
catalanes. Allí los niños van a aprender matemáticas, ciencias, geografía, no a que 
nadie les coma el coco, y usted lo tiene que garantizar, es que es su responsabilidad. 

Insisto, no es de recibo que por acción o por omisión en bastantes escuelas públi-
cas catalanas se adoctrine de forma activa o pasiva. Los profesores no pueden ir con 
lazos amarillos a las clases. A las entradas de los institutos públicos no puede haber 
pancartas políticas, de ningún tipo –de ningún tipo. Y eso, insisto, se consiente por 
acción o por omisión, y eso es su responsabilidad.

Escuela concertada. Nos ha dicho bastante poco. Hay bastante preocupación en 
el sector, y usted bien lo sabe, que representa el 30 por ciento del alumnado en Ca-
taluña, sobre las enormes necesidades que tiene la escuela concertada. Yo entiendo 
que determinados grupos políticos, pues directamente se la quieran cargar, y se vaya 
a un modelo dual, o público o privado. Y a mí me gustaría que usted aquí, en sede 
parlamentaria, garantice que desde la Generalitat de Catalunya, desde su departa-
mento en concreto, no se va a hacer ninguna acción política encaminada a terminar 
con la escuela concertada en Cataluña; me gustaría que nos lo aclarara, y que fuera 
claro y preciso en ese aspecto. 

Porque yo creo que algún diputado le ha preguntado en sentido contrario..., no 
pueden ser las dos cosas: o usted está por la labor de mantenerlo o está por la labor de 
eliminarlo, pero a los dos no nos puede engañar, a alguien le tiene que decir la ver-
dad. Y yo creo que la sede parlamentaria es el mejor foro para que usted sea claro en 
este sentido, porque yo creo que la ambigüedad no es de recibo. Insisto, a alguien está 
mintiendo, o lo pretende mantener o lo pretende eliminar, pero no nos puede decir las 
dos respuestas a los dos distintas, porque eso es materialmente imposible.

Trabajadores. Bueno, ya se ha referido usted a los trabajadores y ha pedido sus 
disculpas, 72.535 profesores, pero no nos ha dicho ni cuándo van a recuperar esas 
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pagas que perdieron ni cuándo van a recuperar las condiciones laborales que perdie-
ron como consecuencia de los ajustes que se tuvieron que hacer como consecuencia 
de la crisis económica. Yo creo que a ese colectivo hay que darle alguna expectativa, 
hay que darle alguna esperanza, y no que se queden ahí en una especie de cajón de 
sastre, ¿no?, de: «Bueno, ya llegará cuando toque, si es que toca», y al final siempre 
tenemos el comodín del público, como digo yo, que es: «Y como no hay presupuesto, 
pues, bueno, es lo que hay, ¿no?» Yo creo que merecen algún tipo de expectativa y 
aclaración en ese sentido.

Por tanto, yo creo que, más allá de las diapositivas que usted nos ha mostrado, 
en la educación en Cataluña existen problemas sobre los que usted ha pasado o de 
puntillas o directamente ha omitido, seguramente ha omitido con intencionalidad 
política, porque usted comparte ese modelo. Pero, claro, mi obligación como dipu-
tado de la oposición, que comparto seguramente un modelo radicalmente distinto, 
pues es ponérselo encima de la mesa y decírselo, ¿no?

Y yo creo que además usted debería aquí haber comparecido y haber dado alguna 
explicación acerca de los graves hechos que se conocieron en julio. Porque ya lo que 
nadie puede negar, más allá de la cuestión semántica de si es espionaje u observación 
de incógnito, que eso lo dejamos para las horas de broma, nadie puede negar que eso 
se ha producido. Pero es que yo le recuerdo que es que usted lo negó aquí en sede par-
lamentaria –usted lo negó aquí en sede parlamentaria–, que eso era imposible, porque 
para hacerse se tenía que haber pedido un permiso al departamento, y que por supues-
to, y además puso usted énfasis, «por supuesto», el departamento lo hubiese negado, 
ese permiso. 

Pues han entrado, es que lo han reconocido ellos en rueda de prensa; es que el 
propio Ayuntamiento de Barcelona ha reconocido que en tres escuelas de Barcelona 
se ha producido ese espionaje político. Y usted tiene que dar explicaciones. Prime-
ro, cómo se puede producir; decir si usted lo sabía o no lo sabía, porque no sé qué 
es peor, que usted lo supiera, lo consintiera y/o lo planificara, o que esto se produ-
jera en las escuelas públicas catalanas sin que el conseller supiera nada al respecto. 
Es que no sé qué escenario es más patético: que usted lo conociera, lo consintiera 
y/o planificara, o que usted directamente no se enterara de nada, cosa que, sincera-
mente, me cuesta mucho creer, porque le tengo a usted por una persona inteligente. 

Claro, usted tiene que dar explicaciones aquí, qué ha pasado. Hay padres preocu-
pados, cómo pueden entrar entidades privadas en escuelas públicas y encima con esa 
finalidad, a espiar a los niños y a los profesores por motivaciones lingüísticas. ¿De 
verdad no le parece un escándalo? ¿No se remueve usted en la silla?, de: «Bueno, 
esto ¿cómo ha podido pasar en el área de mi competencia?» ¿De verdad demuestra 
esa insensibilidad política, indiferencia, que usted lo omite intencionadamente en su 
comparecencia? ¿No le parece grave de verdad? ¿No le parece motivo para haber 
dimitido ya? Porque, ¿qué otro tipo de entidades pueden entrar en las escuelas públi-
cas catalanas? Porque hoy es esta, pero, bueno, visto lo visto, pues los padres tienen 
motivos para preocuparse seriamente. Oiga, dimitir, no va a dimitir; cesar, tampoco. 
Pero por lo menos díganos una explicación, díganos algo. Pero usted no puede com-
parecer para explicar el inicio del curso escolar y omitir en su intervención inicial un 
episodio tan grave y tan escandaloso como el que se produjo. Insisto que es la propia 
plataforma quien lo ha reconocido. Y los padres merecen saber qué hace la conselle-
ria, si consiente y planifica este tipo de acciones, insisto, por parte de una platafor-
ma. Que además desde nuestro punto de vista es escandaloso que se espíe a los niños 
por motivos lingüísticos. Oiga, ¿qué más les da a ustedes lo que hablen?, que hablen 
lo que quieran. 

Pero usted tiene que dar una explicación, y luego irse a casa. Que, insisto, aquí 
el único que está apalancado en el cargo me da la impresión de que es usted, no sus 
funcionarios, porque sus funcionarios, con los medios que tienen, hacen mucho, ha-
cen muchísimo. Seguramente usted cuenta con más recursos y posibilidades que sus 

Fascicle segon
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funcionarios. Lo mínimo es respeto y explicaciones en sede parlamentaria, insisto, 
de un episodio que es grave, que es escandaloso, y creo que por lo menos la oposi-
ción merece una explicación al respecto.

Muchas gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se ara en nom del Grup Parlamen-
tari Junts per Catalunya té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, president. En primer lloc, donar la benvinguda al conseller i a tot 
l’equip membres del departament i també a totes les persones convidades que ens 
acompanyen. Jo intentaré modestament fer una valoració, un posicionament construc-
tiu, realista, des de la realitat, i també intentant fer-ho des de la responsabilitat, i això 
vol dir, doncs, procurant no utilitzar políticament un pilar fonamental del país com és 
el nostre sistema educatiu.

Està clar que el departament, malgrat les circumstàncies, que no són fàcils, està 
fent feina, està fent molta feina, feina amb moltes limitacions, i en som conscients, 
i ho hem de dir, i no ens n’hem d’amagar, atenent les necessitats del dia a dia, això 
vol dir atenent, doncs, les realitats i els reptes que ens planteja des de l’evolució 
demogràfica fins a altres aspectes, però, en qualsevol cas, aprofitant al màxim els 
recursos disponibles. I en aquest sentit ens hem de felicitar que, malgrat que vol-
dríem que en fos més, tenim 723 nous professionals, que, per tant, encara que no en 
la dimensió que voldríem, hi ha una reducció objectiva de la ràtio alumne/professor. 
I, per tant, malgrat, hi insisteixo, les limitacions, hi ha un esforç per la millora de 
la qualitat educativa, també en l’àmbit de la inversió en infraestructures educatives, 
seixanta-tres nous centres que estan ja en construcció o tot el pla referent als insti-
tuts escola. 

És evident que estem en un entorn complicat, on l’infrafinançament –infrafinança-
ment derivat no només d’una pròrroga pressupostària, sinó perquè tenim ja un infra-
finançament endèmic de la mateixa Generalitat amb relació a l’Estat– és un element 
absolutament limitador i que ho hem d’anar repetint, encara que ens fem pesats, però 
ho hem d’anar repetint perquè és una realitat que, hi insisteixo, limita molt el fet de 
poder implementar polítiques que generen un amplíssim consens, que, per tant, al 
darrere no hi ha una manca en absolut de voluntat política, sinó que el que hi ha és, 
justament, un tema de manca de recursos. Estic parlant, lògicament, d’eliminació de 
mòduls prefabricats, bàsicament d’origen estructural; el conseller ha fet referència a 
un pla d’erradicació de mòduls, però que evidentment anirà subjecte a disponibilitat 
de recursos, que és obvi, com també la recuperació de la corresponsabilitat en el que 
és l’àmbit de l’educació zero-tres anys, com és la implementació del decret d’escola 
inclusiva, com són també les millores laborals i la reversió de les retallades, etcète-
ra. Per tant, hi ha tot un entorn relacionat amb l’infrafinaçament que no podem ob-
viar i del qual el departament..., jo penso que està lluitant amb les ungles per intentar, 
doncs, treure els màxims recursos possibles o optimitzar al màxim els recursos exis-
tents per poder-ho mitigar en la mesura del possible.

Aquí hi ha un tema fonamental vinculat també al tema de l’infrafinançament, 
que és la lluita contra la segregació escolar, que és un dels temes centrals i un dels 
aspectes que ens ha ocupat a tots en les diferents intervencions. Jo aquí faré refe-
rència, com ja s’ha fet referència, al Pacte contra la segregació escolar, que lidera el 
Síndic de Greuges, i amb aquesta voluntat clara que la solució ha de ser des de, jus-
tament, la corresponsabilització de tots els actors que formen part, que conformen el 
Servei d’Educació de Catalunya. I això vol dir refermar-nos en l’esperit de la LEC, 
en el principi de gratuïtat per vèncer el que ja determina el mateix Pacte contra la 
segregació escolar com a primera i essencial barrera, que és la barrera econòmica. 
I, per tant, en aquest sentit determinar que aquest infrafinançament que afecta tot el 
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sistema cal combatre’l també –també– des d’una eina important com és el Decret 
de concerts educatius, que afecta justament l’escola concertada.

I en aquest sentit jo crec que també hauríem de fer un exercici de responsabilitat 
i de tranquil·litat, en el sentit justament de definir –definir– que aquesta correspon-
sabilitat que hem d’exigir –i que nosaltres compartim absolutament amb tot el siste-
ma, públic i privat, partint de la base que aquest infrafinançament i aquesta barrera 
econòmica generen un problema no només a l’àmbit de la concertada, sinó també a 
una part important de la pública–, aquesta corresponsabilització que s’ha d’exigir, 
que compartim plenament, ha d’anar directament vinculada a la correcció del que és 
l’infrafinançament. Dit d’una altra manera, no es pot exigir la plena corresponsabilit-
zació sense garantir també la plena gratuïtat; si no, ens estem fent trampes al solitari. 
I penso que és important també per donar tranquil·litat a tot el sistema, en el seu con-
junt, donar tranquil·litat en el sentit de que aquesta exigència de corresponsabilització 
que compartim i que és imprescindible ha d’anar paral·lela també a les possibilitats de 
disponibilitat, en aquest cas pressupostària, per a corregir el que és el tema fonamen-
tal, que és l’infrafinançament.

En el capítol de l’àmbit més de caire estructural..., i aquí una mica aniré cap a 
aquest decàleg que el conseller ens va presentar ja en la conferència que va fer a la seu 
de Rosa Sensat i de la qual avui també ha fet esment, i que el que planteja són priori-
tats, moltes de les quals ja hi ha fet referència de forma prèvia en l’informe d’inici de 
curs; prioritats que compartim plenament, des del que podria fer referència a l’àmbit 
del currículum, la innovació, l’autonomia de centres... Volia fer un incís en el tema de 
l’autonomia de centres i és, hi insisteixo, en aquesta defensa de la LEC i el que va su-
posar la LEC, com un element decisiu en aquest salt qualitatiu del sistema educatiu. 
I, a més a més, dir que això no és una illa o que no és un invent català: sense anar més 
lluny, Portugal, un país que s’està reivindicant en l’àmbit educatiu com un referent 
quant a un salt qualitatiu notable, gràcies entre altres coses justament a la implemen-
tació de l’autonomia també de centres. Per tant, estem davant d’un tema que ha estat 
decisiu i del qual, doncs, nosaltres també ens sentim, d’alguna manera, copartícips en 
el seu èxit.

L’horari i calendari escolar. Volia centrar-me en tres aspectes, els tres justament 
que el conseller va fixar una mica com els que volia situar en un primer ordre de 
prioritats, de forma immediata, no? Efectivament, cal fer un exercici de flexibilitza-
ció del sistema per a adaptar-lo a les diverses realitats territorials i socials. I també 
tot això emmarcat dintre d’aquest nou paradigma d’educació a temps complet en 
aquesta ordenació que tenim pendent, del temps educatiu de migdia, i, per tant, aquí 
hi ha un àmbit que hi està directament vinculat i que en un moment o altre també 
s’haurà d’abordar amb aquesta visió àmplia i amb aquesta visió, diguem-ne, ambi-
ciosa i de futur.

Un altre aspecte que ens preocupa especialment i que preocupa també el depar-
tament i el conseller, com és la reordenació dels ensenyaments postobligatoris, i que 
a més a més va vinculat a tot el necessari impuls de la formació professional i que no 
podem desvincular, dintre d’una mirada més àmplia, dintre d’un entorn en el qual 
tenim, en el nostre país, una baixa proporció de població amb estudis mitjans –això 
és una anomalia en l’entorn europeu–, que té uns costos, uns costos a nivell d’èxit 
educatiu i d’abandonament escolar, i que, per tant, cal corregir. I que cal corregir 
no només per a enfocar aquest dèficit històric en el desplegament de la formació 
professional i, per tant, doncs, en aquesta millora necessària de l’oferta, millorar els 
desequilibris que hi ha entre oferta i demanda, i també les connexions entre l’àmbit 
formatiu i empresarial; sinó que, hi insisteixo, cal aquest enfocament global a què 
feia referència el conseller, justament per a trencar aquesta dualitat, aquestes transi-
cions fàcils i difícils entre el que és l’itinerari acadèmic i l’itinerari professionalitza-
dor, aquestes transicions de prestigi social, de menor complexitat acadèmica, fins i 
tot també burocràtica. 
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Cal fer un replantejament i cal fer-lo també replantejant, repensant aquest bat-
xillerat que té una llosa, efectivament, que es diu PAU i que necessita avançar cap 
a aquest model competencial, que és el que volem i desitgem, eh? I en aquest sentit 
també reivindicar que justament és en l’àmbit de la formació professional, amb totes 
les dificultats, on ha avançat més la innovació pedagògica i el treball competencial. 
Perquè això també ho hem de posar en valor.

Com també, parlant de transicions, aprofundir d’una forma decisiva en la transi ció 
educació-empresa, aquesta vinculació imprescindible perquè l’impuls, per exemple, 
de la formació professional dual sigui coherent; perquè la transferència de coneixe-
ment entre la formació professional i l’empresa..., i vull fer referència, per exemple, 
al Centre de Recerca i Innovació de Tarragona, crec que és un bon exemple, eh?, de 
cap a on hem de caminar i aquesta necessària transferència i aquest posar en valor el 
talent emergent que tenim en el nostre sistema educatiu. 

I, per tant, assentar les bases d’un model català de formació professional –un 
model català de formació professional–, un model que tingui connexió directa i si-
gui coherent amb la realitat del nostre teixit productiu, de la nostra realitat territo-
rial, i, per tant, un model en el qual el món de l’empresa també –també– ha de tenir 
un paper important. I aquí també m’agradaria saber el seu capteniment al voltant del 
paper, justament, de l’àmbit de l’empresa. Vostè ens ha presentat un model de col-
laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament 
d’Educació; m’agradaria saber també el Departament d’Empresa i Coneixement quin 
paper té o hauria de tenir en aquesta implementació i en aquest assentar les bases, 
com deia, del model català de formació professional.

I un tercer aspecte que em sembla també substancial i que també situo en un pri-
mer ordre de prioritats, com és la formació de nous docents. Perquè, sense cap mena 
de dubte, hem viscut un període en el qual segurament hem viscut un cert..., hem 
estat emmirallats pel que és la innovació com a concepte, per la implementació de 
les noves tecnologies, però segurament no s’ha tingut prou en compte que al final 
l’element decisiu, el gran protagonista i el que ha de tenir les eines necessàries per-
què tot això realment pugui tenir una utilitat que afavoreixi la millora de la qualitat 
educativa és el professor, és el mestre. 

I, per tant, la formació de nous docents és un element fonamental; fonamental en 
clau de present, però en clau de futur. Vull dir, aquests docents són els que també 
han de ser motors de l’escola de demà. I, per tant, aquí també és important, i en tot 
cas hi faré referència al meu torn de rèplica, aquesta visió que hauria d’anar més en-
llà i que ens hauria de fixar quina ha de ser la realitat o quins han de ser els vectors 
principals justament també en l’àmbit de la formació de docents. Però, en aquest 
sentit, felicitar-nos de la iniciativa, per exemple, dels centres formadors; em sembla 
un tema fonamental, central, per a millorar aquesta qualitat educativa en la formació 
inicial del professorat.

Per tant, insistir –insistir– en el fet que el departament està fent feina i, a més a 
més, està fent feina procurant posar els llums llargs; em sembla especialment encertat 
transitar el dia a dia també amb aquesta necessària i imprescindible visió estratègica.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té 
la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Conseller, un agraïment extensiu a tots els membres del 
departament, als aquí presents i als avui aquí no presents, no només per aquesta ex-
posició, sinó per tota la feina que es fa dia rere dia, en una situació de complexitat, 
amb una pròrroga pressupostària, amb un sistema contínuament canviant i, per altra 
banda, en un espai altament sensible com és l’educació al nostre país. Per tant, des del 
Grup Parlamentari Republicà, moltes gràcies.
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Jo podria enfocar aquesta compareixença anant a l’arena, a la sorra, i analitzant 
punt per punt les dades que avui ens ha ofert el conseller. Bé, com que ho han fet la 
resta de grups, intentaré agafar una mica de perspectiva i em basaré en aquests deu 
grans reptes per al futur de l’educació que el conseller ens va explicar en la seva con-
ferència a Rosa Sensat. I crec que és necessari fer-ho, perquè no s’entenen decisions 
puntuals o dades puntuals quan no es té una perspectiva i una distància. I crec que 
l’educació el que ens permet precisament és obligar-nos a fer aquest exercici d’aga-
far distància i prendre les decisions pensant en un present però pensant també en un 
futur. És a dir, ens cal caminar dia rere dia, però ens cal avançar.

Deu reptes que van comptar en la conferència amb membres de la comunitat, de 
tota la comunitat educativa, crec que és un element indispensable. Qualsevol decisió 
a nivell educatiu ha de poder comptar amb el màxim de representació de la comu-
nitat educativa. Uns reptes que agafen, com he dit, una certa distància del dia a dia, 
que incorporen un esperit crític però alhora un esperit constructiu. Uns reptes que 
van interpel·lar tots els agents, participants o que en aquell moment estaven presents; 
però també va interpel·lar el Govern de la Generalitat. Va interpel·lar el Govern de la 
Generalitat perquè va demanar que les polítiques educatives se situessin al centre de 
la política general d’un país i, per tant, crec que és important això. També va interpel-
lar la resta de grups parlamentaris, en el sentit de que quan volem avançar d’una for-
ma estructural cal prendre decisions d’una forma consensuada i no mirar els petits 
detalls del dia a dia.

Finalment, posar l’alumne al centre de qualsevol política educativa –crec que és 
totalment indispensable–, i entenent l’educació com una eina o com l’eina, la gran 
eina de transformació social i que ens permet assolir dos principals objectius: igua-
lar les desigualtats i potenciar les diversitats. Crec que són els dos objectius que ens 
hem de fixar, en aquest cas com a grup parlamentari que dona suport al Govern, i 
que trasllado al mateix departament.

En primer lloc, a nivell de currículum, ens cal adaptar-nos a les noves realitats. 
Som una societat canviant, som una societat diversa socialment però també terri-
torialment i, per tant, cal adaptar els currículums a aquesta diversitat. Per tant, ens 
calen currículums flexibles i adaptables. I això ha de ser combinable amb els pro-
jectes educatius de centre i els projectes educatius de ciutats. De res ens serveixen 
currículums rígids, espais rígids, graelles horàries rígides, quan el que necessitem 
és un sistema flexible a nivell d’espais, a nivell de continguts i a nivell d’organitza-
ció curricular i d’organització de centre. Per tant, demanem aquesta..., creiem que és 
necessària aquesta flexibilitat. I en el sentit del currículum, doncs, agraïm i valorem 
molt positivament la incorporació d’aquesta educació afectivosexual, que s’iniciarà 
en aquest proper any i que durant els tres propers anys haurà de ser implementada 
per tots els centres educatius.

A nivell d’educació postobligatòria, hem de deixar de concebre l’educació posto-
bligatòria o el batxillerat com un període transitori de l’alumne; ha de ser un període 
vivencial, ha de ser un període competencial. L’alumne ha d’adquirir competències, 
ha d’adquirir coneixements, i no l’ha d’entendre com aquell trampolí que li perme-
trà superar la selectivitat, aquesta llosa que tan bé definia el company Quinquillà. 
Per tant, crec necessària aquesta reflexió a nivell de batxillerat i valorem molt po-
sitivament aquesta proposta o aquest projecte de fer aquest batxillerat a tres anys, 
incorporant, doncs, també aquestes competències i assolint el cicle formatiu. Estic 
segur que això permetrà que alumnes que probablement es plantejaven abandonar 
arribats els setze anys, doncs, mantinguin la seva línia educativa a través d’aquest 
batxillerat.

Pel que fa a la formació professional, les dades ho diuen: s’han incrementat grups 
i s’han incrementat especialitats. Per tant, ho valorem positivament. Potser el que en 
aquest sentit, doncs, demanaríem és: tenint en compte que cada cop s’aposta més per 
formacions professionals especialitzades, un cop resolta la demanda territorial d’un 
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tipus d’especialitat, com fem aquesta reconversió a una altra especialitat i, a nivell 
d’estabilitat del professorat, com ho resolem?

Pel que fa a la formació dual, nosaltres ho compartim –de fet, votarem a favor de 
la compareixença que crec que en aquesta mateixa comissió se sotmetrà a debat–, 
tenint en compte, doncs, aquest objectiu del 30 per cent que ens reclama la Unió Eu-
ropea. Compartim també la necessitat de concertació amb les empreses, amb tot 
allò que ens pot incorporar al món més enllà de les portes d’un centre educatiu. 
I també compartim la necessitat de coordinar-se amb el Departament de Treball, per 
tot allò que té, per tot aquell bagatge que té, i per tot allò que puguem compartir. 
I, per tant, quan el company Riera ens deia que la formació dual naixia una mica 
com a esquena de la formació professional convencional, no ho compartim. Ente-
nem que és totalment compatible, que hi haurà alumnes que decidiran optar per una 
formació professional convencional i altres alumnes, doncs, que els serà més còmo-
de o que se sentiran més realitzats a través d’una formació professional dual.

Pel que fa a la innovació, ho va dir a Rosa Sensat: sempre hem estat innovadors. 
Ho vam ser amb l’escola republicana i ho continuem sent ara. I no pel simple fet de 
posar-nos l’etiqueta d’«innovadors», sinó perquè la innovació ens ha d’aportar millo-
ra i ens ha d’aportar transformació. Quan no hem pogut ser innovadors? Quan se’ns 
han imposat models; quan, durant els anys del franquisme, se’ns deia el que havíem 
de dir i com ho havíem de dir. És llavors, quan no hem pogut innovar. Quan l’escola 
catalana ha estat lliure és quan l’escola catalana ha demostrat aquesta capacitat d’in-
novació. I Rosa Sensat n’és un clar exemple.

Pel que fa a la formació del professorat, nosaltres valorem molt positivament 
aquests seixanta instituts que en certa manera, doncs, s’especialitzin en la formació 
del professorat, que aquells professors, doncs, que hagin de dur a terme les pràcti-
ques puguin anar a centres on siguin acollits i que ja tinguin clar que rebran aquesta 
tipologia d’alumnes. I, en tot cas, quan ens deia que hi havia centres que s’oposa-
ven una mica a rebre aquest tipus de professorat, m’agradaria saber una mica quins 
són els motius que argumentaven pel fet de no acceptar o d’oposar-se a l’acceptació 
d’aquest professorat en pràctiques. I, per tant, doncs, ho valorem molt positivament. 
De la mateixa manera que valorem positivament la proposta de plantejar-nos formar 
el professorat des del mateix Departament d’Educació. Crec que qui millor pot for-
mar el nou professorat és qui té les competències i qui sap realment el que vol que 
aquests mestres i professors desenvolupin a les seves aules.

Pel que fa a l’horari i al calendari escolar, és evident que cal pensar en l’alumne. 
I pensar en l’alumne no sempre passa per decisions salomòniques de jornada com-
pactada sí o jornada compactada no. Hi haurà territoris, i crec que el conseller en 
posava un exemple molt il·lustratiu, a alta muntanya, on els alumnes sortien a les set 
del matí i arribaven a les cinc de la tarda i no podien tenir un menjar calent. Però, en 
canvi, probablement a zones de l’àrea metropolitana de Barcelona interessarà tenir 
una jornada compactada perquè d’aquesta manera aquests mateixos alumnes que van 
a l’escola al matí continuen la seva educació no formal i, per tant, no perdem aques-
tes hores educatives que en un sistema partit, doncs, probablement perdríem. I, per 
tant, cal adequar el model a cada lloc, a cada realitat social i a cada territori.

Per altra banda, a nivell d’horari i calendari escolar, la col·laboració amb els ajun-
taments, que després si tinc temps m’hi referiré. És importantíssim que l’oferta edu-
cativa d’un municipi estigui coordinada, diguem-li «Edu360», diguem-li «educació 
a temps complet» o diguem-li el que vulguem. El que no té sentit és que hi hagi es-
pais sense educació o sense activitat entre l’educació formal i l’educació no formal 
o educació més enllà de la mateixa escola. I, per tant, aquí sí que demanem una col-
laboració dels ajuntaments. I, per exemple, en poblacions on hi ha un horari diferent 
de l’escola pública amb el de la concertada, doncs, intentar unificar-los en la mesu-
ra del possible per tal que els mateixos alumnes puguin gaudir d’aquestes activitats 
extra escolars.
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Pel que fa als instituts escola, aquests vint-i-cinc centres que s’han posat en fun-
cionament; hi ha aquests vint-i-dos nous i, per altra banda, aquests tres que par-
teixen d’una fusió, dels quals un es converteix en un institut ZER o ZER institut, i 
penso que és un experiment boníssim, perquè fins al moment probablement no se 
n’havia parlat, però té totalment sentit plantejar, en un àmbit territorial que té una 
unitat educativa durant tota l’època d’infantil i primària, trencar-la de cop quan s’ar-
riba a secundària. Per tant, veig molt interessant aquesta proposta i veurem amb el 
temps, doncs, la valoració que se’n fa. 

Pel que fa a aquests vint-i-cinc instituts escola, el que sí que demanaríem com 
a Grup Parlamentari Republicà és establir uns mecanismes, uns mecanismes ava-
luadors, per tal que un cop feta l’experiència, en el termini que el departament ho 
consideri oportú, doncs, es puguin valorar aquells elements que en aquests moments 
probablement a alguns grups parlamentaris els generen dubtes. I que tots estiguem 
convençuts de que aquest és el model cap a on hem de caminar.

Punt 6: corresponsabilitat educativa del món local. Al món local, i perdonin-me 
fer-ne esment perquè el pateixo de prop, només se’ns té en compte moltes vegades o 
se’ns anomena quan és la corresponsabilitat a nivell de pagament i cofinançament. 
No, no, no, el món local vol participar en les decisions educatives. El món local vol 
participar en tot el sistema educatiu, en el projecte educatiu de ciutat. I, per tant, vo-
lem ser-hi, volem ser-hi presents, perquè entenem que som un agent imprescindible i, 
per tant, que a més a més podem reconvertir experiències, podem compartir recursos 
i podem compartir espais.

Pel que fa a l’autonomia i gestió democràtica de centres, és evident, ens cal que 
el professorat s’empoderi, ens calen direccions que duguin a terme un lideratge, però 
que aquest lideratge sigui pedagògic. I això és totalment compatible amb l’autono-
mia de centres que tant s’ha posat en dubte. Nosaltres entenem que l’autonomia de 
centres ha de servir per a crear un projecte de centre que permeti evitar la segrega-
ció escolar, i nosaltres ho defensarem. I en aquest sentit, doncs, agraeixo molt les 
paraules que ha tingut el conseller al final de la seva intervenció, diguem-li «discul-
pes» o diguem-li «explicacions», algun diputat ha dit que demanava explicacions, jo 
crec que s’han fet i s’han fet d’una forma àmplia. I, a més a més, em sorprèn que el 
diputat que ho hagi fet precisament no sigui el màxim defensor de la funció pública; 
probablement en un altre debat i en un altre espai estaria parlant en termes molt di-
ferents. Per tant, agraït; agraït per les explicacions.

Pel que fa a les associacions de famílies, totalment d’acord amb que participin, 
amb que participin en l’activitat del centre. Que hi participin i que aquestes AFAs 
siguin participades. Les associacions de famílies han de representar la realitat del 
centre i, si no, no tenen cap..., o sí que tenen sentit, però no tenen el total sentit que 
haurien de tenir. I, per tant, han de representar aquesta realitat de l’escola, especi-
alment a secundària, que és quan moltes vegades aquestes associacions prenen una 
mica aquell compromís que havien tingut a primària.

Pel que fa a la universalització i gratuïtat de l’educació, el nostre grup parlamen-
tari ho hem dit molts cops: vam signar en el seu moment el Pacte contra la segrega-
ció escolar... La senyora Niubó demanava com estaven aquests treballs. Jo, si no ho 
recordo malament, em sembla que dilluns tenim una reunió de seguiment del Pacte 
contra la segregació escolar. Per tant, estic segur que allà ens posaran al dia i, si real-
ment no s’ha fet la feina, doncs, aquest mateix grup parlamentari demanarà que es 
faci. Un pacte contra la segregació escolar que ens planteja reptes importants, com 
deia el senyor Quinquillà, de calcular el cost de la plaça escolar i, a través del cost 
de la plaça escolar, que es pugui bastir un finançament adequat tant per a l’escola 
pública com per a l’escola concertada. Però no ens equivoquem, quan diem «finan-
çament adequat per a l’escola concertada» demanem un finançament adequat per a 
tota aquella escola concertada que doni resposta a unes necessitats territorials, que 
doni resposta a unes necessitats socials, que faci una funció social i que no segregui 
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per sexe. I, per tant, això són tres pilars fonamentals, que nosaltres en això hi serem 
sempre.

Finalment, pel que fa al sistema lingüístic, celebrem aquesta aposta per a desenvo-
lupar la competència oral. Entenem que aquesta competència o aquest desenvolupa-
ment de la competència oral es farà en la llengua vehicular del centre, però estic segur 
que també es pot desenvolupar en totes aquelles llengües que puguin ser parlades en 
el centre. I dos elements més per a acabar la meva primera intervenció. Un primer ele-
ment, aquestes estades d’immersió que ara probablement es plantegen en anglès, pot-
ser es poden arribar a plantejar en altres llengües quan sigui possible. I, finalment, un 
element, un valor que tenim a l’aula: tenim alumnes que ens parlen moltes llengües. 
Tinguem-ho en compte. Aprofitem aquest fet perquè els nostres mateixos alumnes 
tinguin l’oportunitat d’aprendre aquestes mateixes llengües a l’aula.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Ara tindríem la rèplica per part del conseller. Hem 
quedat en aquests trenta minuts. Algun grup parlamentari vol fer un petit recés? 
(Veus de fons.) Sí? Cinc minutets? Va, doncs, cinc minutets.

La sessió se suspèn a tres quarts de sis de la tarda i tretze minuts i es reprèn a les sis i deu 

minuts.

El president

Doncs continuem, reprenem la sessió amb aquesta segona intervenció del conse-
ller, per un temps màxim de trenta minuts. Conseller, quan vulgui.

El conseller d’Educació

Gràcies, president. Diputades, diputats, vostès han tingut noranta minuts per fer 
preguntes i en algun cas n’han fet una rere l’altra. Jo ara tinc trenta minuts per res-
pondre-les. Els puc assegurar que, si responc cada pregunta amb un sí o un no, no 
m’arriben els trenta minuts. Aleshores intentarem fer-ho de la manera més civilitzada 
possible, és a dir, jo intentaré respondre a coses concretes que crec que els interessen 
molt i coses generals que puc anar responent a tots. Com que no ho respondré tot, i 
al següent torn tornarà a passar el mateix, com sempre estic a la seva disposició per, 
a través d’una pregunta escrita o a través de qualsevol trobada personal, respondre a 
les coses que avui no pugui respondre.

Primer, senyora Sierra, vostè em pregunta: compliran la sentència del Tribunal 
Constitucional respecte a l’ús del castellà a les proves finals de primària? M’ho ha 
preguntat. I m’ha deixat molt preocupat que m’ho preguntés –m’ha deixat molt preo-
cupat que m’ho preguntés. Que la diputada portaveu del principal grup de l’oposició 
no sàpiga que aquestes proves no es fan –que no es fan– i que, per tant, no podem 
complir ni incomplir la sentència del Constitucional, perquè no es fan ni a Catalunya 
ni enlloc de l’Estat –no es fan; estaven a la LOMCE previstes, però hi va haver un 
acord de totes les comunitats autònomes, inclòs del ministerio, de que no es farien–, 
doncs, clar... Em preocupa que m’hagi fet la pregunta, perquè només té dos motius: o 
es pensaven o es pensava que es feien, o es pensava que jo faria un discurs ara sobre 
desobediència que podrien utilitzar per a qualsevol altra cosa. No, simplement nosal-
tres no fem les proves, com no les fa ningú a l’Estat. Com que no es fan les proves, no 
es fan i, per tant, ja s’ha acabat.

Respondré a algunes preguntes concretes, molt concretes, molt col·laterals, perquè 
em sembla que, si no les respongués, algú es pensaria que vull amagar-ho, i després 
agafaré els grans temes. 

El tema de les oposicions. Hi havia 180 tribunals, 20.000 candidats inscrits, s’han 
examinat 13.000 candidats, hi ha hagut 200 reclamacions i s’han ocupat el 90 per 
cent de les places. Jo soc de lletres, però, si s’han ocupat el 90 per cent de les places, 
no hi ha un 30 per cent vacant, és impossible. Em sap molt de greu, però és impos-
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sible. Dos-centes reclamacions sobre tretze mil candidats que s’han examinat és un 
tant per cent, diguem-ne, humà, eh? –humà. Algunes reclamacions tenien tota la raó 
i altres reclamacions o s’han desestimat o s’han matisat. Per tant, és un tant per cent 
molt baix.

El cas d’aquest inspector de Barcelona que avui explica coses en un diari, que no 
en recordo el nom, però que vostès llegeixen. Aquest inspector –aquest inspector– 
no ha presentat mai cap informe ni cap escrit als seus superiors o a cap altre superior 
educatiu en el sentit del que avui diu al diari. I és la primera feina d’un inspector fer-
ho, si creu que el que diu és veritat. No ha presentat mai cap informe, cap denúncia, 
cap escrit a un superior seu parlant de proselitisme, parlant d’adoctrinament, no ho 
ha fet mai. I la primera feina d’un inspector és fer-ho si creu que existeix. Aquest 
inspector va ser coordinador d’inspecció d’uns serveis territorials, amb un nomena-
ment de quatre anys; quan va acabar no se li va renovar el nomenament, com a cap 
altre coordinador d’aquell moment. De fet, jo crec que aquest inspector, ell mateix 
demostra que el que diu no deu ser cert. Perquè, si el que digués fos cert, no deuria 
ser inspector i menys tenir en el seu moment un càrrec de coordinació. Però ja està, 
eh? Però, en tot cas, vull remarcar això.

I..., sí, tercera cosa: els patis. Ahir en un moment dels discursos de la moció de 
censura, en el llistat de greuges de Ciutadans no va sortir, i vaig pensar: «Mira, hem 
acabat amb la vigilància dels patis.» No va sortir al començament, vaig pensar: «Ja 
hem acabat, ja ens n’hem oblidat.» Tres coses, i ja està per part nostra. Primera, els 
aconsello un llibre publicat per Pol·len Edicions, es diu El pati de l’escola en igualtat; 
té un pròleg de Núria Parlon, alcaldessa de Santa Coloma. És un llibre molt interes-
sant. Se’l llegeixen i veuran com està fet l’estudi que va fer un grup d’acadèmiques 
sobre l’ús del pati des d’una perspectiva de gènere en escoles de Santa Coloma i que 
ara ha publicat aquesta editorial amb un pròleg de l’alcaldessa. Llegeixin i mirin 
com el varen fer. I, a més, està molt bé, eh? Està molt bé, fins i tot de que en les no-
ves propostes de patis que promourem és un dels materials que recomanarem perquè 
està molt bé. Mirin, mirin com ho van fer i mirin el resultat que té.

Segona cosa, a les escoles i als instituts hi entren cada dia un munt d’entitats, 
n’estic absolutament convençut. Hi entren clubs de futbol, clubs de bàsquet, ONGs, 
associacions de veïns..., n’hi entren un munt. Quines entren? Les que el consell es-
colar o la direcció autoritza, o les que l’ajuntament demana. El conseller d’Educació 
sap cada dia a les nou del matí quina entitat entrarà a cadascun dels 5.400 centres 
educatius de Catalunya? No. Ha de saber-ho? Tampoc –tampoc. Seria preocupant que 
ho sabés. Per tant...

Tercera cosa, aquesta entitat va demanar autorització per entrar a fer aquest tre-
ball?, i ja ho vaig dir: no. I, si l’hagués demanat, no se li hagués donat l’autorització 
per fer-lo, ho torno a dir. Però els centres són autònoms. I quan parlem de l’autonomia 
de centres i quan parlem de la corresponsabilitat municipal és això. A les escoles de 
primària, per exemple, hi entra el que l’ajuntament vol, això també és la correspon-
sabilitat municipal.

Per tant, tres coses: llegeixin el llibre d’El pati de l’escola en igualtat; segon, l’es-
cola és una comunitat oberta i hi van moltes entitats, i és l’escola mateixa qui ho deci-
deix, i tercera, en el cas concret no es va demanar, però això ja ho hem dit diverses 
vegades, i hi insistirem.

Més coses, ja a grans temes. L’escola concertada. Primera, continua el grup de 
treball del síndic; el síndic m’ho ha comunicat i m’ha comunicat que no haguessin 
abandonat formalment ni oficialment en cap moment això. Ja està. I, diguem-ne, la 
gent del departament que hi va, però el síndic..., vaig parlar amb ell perquè no fos que, 
diguem-ne, ell tingués una informació que no tingués jo. Per tant, l’escola concertada 
hi és.

El diputat del PP deia: «Escolti, no sigui equidistant en el tema de l’escola concer-
tada, no ens digui que sí a tots.» El senyor Riera sap que no li dic que sí, en el tema 
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de l’escola concertada; n’hem parlat diverses vegades i sap perfectament que li dic 
que sí a algunes coses, però en el fons del que el senyor Riera precisament planteja 
ara sap que li dic que no. Per tant, no..., no... 

Ara, afavorir l’escola concertada? Tampoc –tampoc. Per tant, diguem-ne... Tanca-
rem escoles concertades? No, no, traurem els concerts a aquelles escoles concertades 
que utilitzin el concert de manera incorrecta; no donarem el concert a aquelles esco-
les concertades que no compleixin els requisits. Afavorirem l’escola concertada? No, 
tractarem l’escola concertada que compleixi els requisits, en els aspectes genèrics de 
qualitat educativa, com tractem la pública, amb la diferència que a la pública l’estat 
dels edificis és responsabilitat nostra i hi ha tota una sèrie de coses que són responsa-
bilitat nostra i que, per tant, nosaltres les farem, a la pública.

Els menjadors. La llei Aragonès, dita «Aragonès», la Llei de contractes de ser-
veis a les persones. Els menjadors i la llei. En aquest..., el Departament d’Educació 
no té previst ni vol ni es planteja privatitzar cap dels serveis que ofereix, ans al con-
trari, va presentar aquí en el Parlament un decret llei, que va ser aprovat, per tal que 
alguns centres que són d’altra titularitat que del departament poguessin formar part 
de la xarxa pròpia del departament. Per tant, no té cap voluntat de privatitzar res i, 
en tot cas, sí que té la voluntat de convertir en públics alguns elements del sistema 
que ho sol·licitin i que sigui convenient que siguin públics. 

El departament, que vol fer una normativa de menjadors escolars que clarifiqui la 
situació i que no vol que es modifiqui el sistema de gestió actual, en els casos que és un 
sistema de subsidiarietat, per exemple, si hi ha una AMPA, una AFA o una AFI que ho 
gestioni, ha de poder continuar; si hi ha un centre que ho gestioni, ha de poder conti-
nuar; si hi ha un ajuntament que ho gestioni, ha de poder continuar. I en el cas ja mà-
xim els consells comarcals, ja està.

Nosaltres..., per al departament, la Llei de contractes de serveis a les persones 
permet fer això; per tant, per al departament la llei li permet fer-ho. I si la llei s’apro-
va el departament pot fer una normativa concreta, ràpida, perquè no és ni tan sols de-
cret, no seria ni tan sols decret, per clarificar-ho. Si la llei en el Parlament es retarda, 
cosa que nosaltres no volem perquè ens portaria un problema, si es retarda haurem 
d’acabar fent una llei nosaltres, específica. Però això ho retardarà molt. Com que a 
vostès i a nosaltres ens interessa ja el tema dels menjadors, a nosaltres ens interessa 
ja la llei de la qual parlem, perquè ens aniria molt bé, o sigui, l’endemà de publicar 
la llei nosal tres fem una ordre dient: «En compliment de la llei, això es pot fer així, 
això es pot fer així i això es pot fer així, tal com es fa ara.» Si no podem fer aquesta 
ordre, per dir-ho així, haurem de fer una llei, que això és un procediment més llarg. 
Ara, voluntat de privatitzar? Cap ni una de res.

El tema dels pressupostos. És evident que vostès poden dir: «Els pressupostos no 
són l’única excusa.» Nosaltres podem dir: «Els pressupostos són la gran explicació.» 
Retornar al finançament del zero-tres? Clar que hi hem de retornar, però, si no hi ha 
pressupostos, no podem. Què hem fet en aquest temps? Doncs n’hem parlat amb les 
diputacions i hem aconseguit que les diputacions enguany continuïn fent el servei que 
havien fet fins ara, en els darrers anys, que era una incògnita –que era una incògnita–, 
perquè enguany les diputacions, esperant que ho féssim nosaltres, ho havien deixat de 
pressupostar; nosaltres no tenim pressupost, i al final no ho havia pressupostat nin-
gú. I això anava en perjudici dels ajuntaments, especialment dels més petits, que eren 
els que tenien més dificultat de poder afrontar-ho. Per tant, hem aconseguit això..., 
bé, «hem aconseguit», hem pregat a les diputacions que..., i les diputacions s’hi han 
avingut; doncs, ja està.

D’altres coses que depenen dels pressupostos..., aquí estem. Una cosa en què vostè, 
senyora Niubó, tenia raó –la en té moltes, eh?, però de les que ha dit, una, que és la que 
vull dir ara– és: certament, l’educació exclusiva no depèn només dels pressu postos. 
Depèn dels pressupostos, evidentment, perquè hi ha una part que és de recur sos, però 
hi ha una altra part que és de polítiques. Jo li puc confessar sense cap inconvenient: 
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ens està costant trobar la manera de tirar endavant el decret sense els pressupostos. 
Però hi ha de ser, o sigui, hi és –hi és. Hi és i té a veure amb allò que deia abans de 
no entendre la importància de l’alumne amb referència a l’espai, sinó amb referència 
al professorat i, per tant, al tipus de professorat i, per tant, al que es pot fer. Però hem 
de saber trobar encara més i millor com desenvolupar el decret sense pressupostos o, 
si els tenim, sent conscients que no seran tots els pressupostos que permetran tirar en-
davant el decret. Per tant, hem de trobar aquest camí, eh?, hem de trobar-ho.

En concret, sobre dues coses concretes de necessitats educatives especials, que 
tenen a veure amb el decret d’inclusiva, que han sortit, un, el tema de les dades de si 
més EAPs, menys, tot això. Bé, aquí hi ha dues qüestions i aniré ràpid, però, en tot 
cas, si vol, després li passo més dades. Per un cantó, no..., ara comptabilitzem –que 
és una paraula que no m’agrada però no me’n surt cap altra i tinc poc temps–, comp-
tabilitzem com a necessitats educatives especials alguns casos i alguns dictàmens 
que no fa massa anys no els comptabilitzàvem. Per tant, segons com fem les esta-
dístiques, és que partim de dos números falsos, o sigui, no són equiparables. I això, 
segons com la fem..., ja està, eh? De fet, hem passat d’un 1,7 a un 2 per cent amb 
aquest canvi. Hi ha voluntat per ser més petit, però després..., és important. D’acord.

Però des del 2017 fins ara tenim 650 professionals més d’atenció a necessitats 
educatives especials. Hi ha quaranta-vuit CREDAs més i trenta-quatre EAPs més. 
I és cert que, a més a més, en la xifra dels EAPs ara ens diuen: «És que només n’hi 
ha quinze respecte al 2010»; sí, però és que n’havíem perdut –però és que n’havíem 
perdut. Per tant, ara nosaltres n’hem posat trenta-quatre més, eh? Jo crec..., em que-
do que del 2017 fins aquí hi ha 650 professionals dedicats a les necessitats educatives 
especials que no hi eren. Amb pròrroga pressupostària són molts, amb les necessi-
tats de l’escola inclusiva no són molts, eh? Bé.

I després el tema dels alumnes amb sordesa. Jo també he rebut, per dir-ho així, la 
comunicació d’aquella entitat i, per tant, el nivell de preguntes és molt gran. Jo, per 
la cosa que em semblava que li preocupava més, una cosa que ja és..., sí que hi ha 
un centre d’educació infantil a Barcelona, sí que hi és, amb educació bilingüe, hi és, 
que és la llar d’infants Forestier, zero-tres; aquest centre és un centre bilingüe. Sí 
que és cert que només tenim un institut bilingüe a Barcelona, quan ens havíem com-
promès a tenir-ne dos; però és que al final només va haver-hi una preinscripció en 
el segon –una inscripció en el segon. I, com comprendrà, no desdoblàvem un centre 
en dos. Inicialment sí que hi havia més famílies que ens havien indicat que voldrien 
preinscriure’s o inscriure’s en el segon centre, que per això vam obrir la preinscrip-
ció. Finalment només s’hi va inscriure una família i, com comprendrà, amb aquest 
tema de recursos que estem parlant..., ja teníem un centre que acomplia això, eh? 
Vull dir que podríem parlar de més coses de la resposta a la carta, però ja m’estic 
menjant la meitat del temps que hem comentat.

A veure, el tema de la formació professional, que ha sortit per part de tothom, 
eh?, que és una preocupació per a tothom. La formació professional integral l’hem 
començat a avançar amb dos camins: amb el Consell Rector de la Formació Profes-
sional i Ocupacional, on estem els quatre departaments de la Generalitat que tenim 
competències reals sobre el tema, que són Presidència, Educació, Treball i Empresa, 
hi som, i hi són, a més a més, els representants de la patronal i dels sindicats. Estem 
treballant aquí. Hem treballat ja conjuntament els quatre departaments en tot el tre-
ball del Centre d’Automoció de Martorell. 

I, pel que fa a la formació professional integral, els primers passos que fem són 
amb Treball, perquè són amb els que coincidim més al territori amb oferta, però és 
evident que aquests primers passos acabaran sent els passos de tothom. Perquè vo-
lem que al final els centres de formació professional no es distingeixin en la porta 
per un cartellet d’un departament o altre. I és on anem. Vull dir que amb Treball és 
més fàcil, perquè tenen els CIFOs i estan en el territori; perquè hi ha PFIs, que està 
fent un, que fan els altres; perquè hi han les certificacions, i això ens permet treba-
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llar més. Però evidentment que tot el que fem serà a partir del consell rector i amb 
els quatre departaments.

El model d’FP dual –que he dit «com a màxim el 30 per cent», per tant, hi haurà 
sempre un 70 per cent que no serà FP dual i que és, per tant, el pinyol del sistema de 
formació professional, eh?, el 70 per cent– ha de mantenir el que en podríem dir «els 
drets de l’alumne», és a dir, l’alumne no és un bastaix, l’alumne que va a fer FP dual a 
una empresa no hi va de bastaix, hi va de treballador en pràctiques, i, per tant, ha de 
tenir una correspondència de tracte, horari i econòmica adequada. 

Un dels problemes de la primera proposta que havíem fet és que l’havíem fet des 
d’Educació només, i sempre els ho he dit a vostès, i com que la fèiem des d’Educació 
només el tema horari no el teníem tan clar. Perquè els nostres alumnes fan més ho-
res a vegades, o sovint, que l’horari laboral setmanal d’un treballador. I era evident 
que partíem d’una mentalitat que no era l’adequada a l’hora de plantejar l’horari. I a 
la vegada el tutor d’empresa, eh?, que ja hem comentat que evidentment hem de re-
forçar-lo. Però fins i tot amb el tutor de pime, de petita i mitjana empresa, hem de 
fer una fórmula que sigui flexible, perquè no en cada petita i mitjana empresa molt 
petita tindrem un tutor d’empresa i, en canvi, és molt important de vegades que facin 
l’FP dual. Estem parlant, per exemple, d’hostaleria i turisme, que van a fer FP dual 
a restaurants concrets i, per tant, en un municipi potser amb un únic tutor d’empresa 
de tots els restaurants del municipi..., en un municipi mitjà, ja fem.

És, a més a més, l’FP dual..., la formació professional per a nosaltres és important. 
Primer, com ha dit el diputat de Junts per Catalunya, perquè és on ja trobem en la 
secundària més avançada els aspectes de millora a través de la transformació, és on 
la trobem. Després, perquè té una funció formativa, personal, d’equilibri territo rial 
evident. Ens dona problemes, eh?, evidentment que ens dona problemes. El diputat 
del Grup Republicà ho apuntava: si a Sort enguany hem tancat l’FP de comerç per-
què ja no hi havia alumnat i fem la de restauració..., però és evident que acabarem al 
cap d’un temps havent-la de modificar, perquè tampoc..., és evident que aquí hi ha un 
problema de professorat pel que fa a la seva estabilitat, entesa en la pràctica tradicio-
nal. Però el professorat que sol·liciti estar allí ja tindrà aquesta consciència, perquè la 
tenim tots, que en el sistema d’FP... És a dir, el que no podem fer és agafar una FP, 
posar-la en un municipi i dir: «Ara, per sempre més, és a dir, Sant Carles de la Ràpita 
per sempre més tindrà una FP de mecànica d’embarcacions esportives recreatives.» 
No, perquè el mercat és el que és i no podem enganyar el nostre alumnat, anar for-
mant-lo, formant-lo i dir: «Ara treballaràs d’això» i que aquell treball no existeixi. No 
podem fer-ho, perquè és una manera de traumatitzar el sistema i d’enganyar l’alum-
nat, eh? Per tant, és evident que aquí vol dir parlar d’aquestes coses. (Pausa.) No hi 
havia un decret d’FP, l’FP era una ordre.

Pel que fa a les dades de P3. Hi ha una dada que no els havia donat i veig que ho 
hagués hagut de fer. La disminució de línies de P3 públiques és un 0,45 i la disminu-
ció de línies de P3 de la concertada és un 7,2 per cent –la disminució de línies de P3 
públiques és un 0,45, la privada concertada és d’un 7,20. És evident, i els ajuntaments 
i la comunitat educativa ho saben: no mantindrem una línia de P3 pública oberta si 
no hi ha alumnat. Que li dol a l’ajuntament? Evidentment que li dol a l’ajuntament. 
Que li dol a l’escola en concret? Evidentment que li dol a l’escola en concret. I ens dol 
a nosaltres? Evidentment que ens dol a nosaltres. Però no mantindrem una línia de P3 
que no té alumnat. Com ho fem? Doncs parlant amb l’ajuntament, que majoritària-
ment ho acaba entenent; parlant amb el centre, que costa més que s’entengui, però, 
hi insisteixo, nosaltres intentem no tancar línies públiques. I que n’hagin tancat un 
0,45 per cent amb la davallada d’alumnat que hem posat damunt la taula és prou sig-
nificatiu de que no volem tancar-les –és prou significatiu de que no volem tancar-les.

I, en aquest sentit, em preguntava el diputat dels comuns..., que, per cert, jo vaig 
estar del 2010 al 2018 fent de professor també, eh?, i sense tenir cap càrrec públic –del 
2010 al 2018. Bé, quina proposta de pressupostos fem? Home, ara estem en la fase 
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de: farem la proposta de pressupostos del departament, la més alta que puguem en el 
context dels pressupostos del Govern –estem en aquesta fase–, i prioritzant elements 
que vostès han posat damunt la taula. El zero-tres, evidentment. Hi haurà aquells 80 
milions que hi havia en el seu moment? De moment és difícil que hi siguin, aquells 
80, això també ho hem comentat amb les diputacions. N’hi haurà? Sí que n’hi hau-
rà –sí que n’hi haurà. Seran aquells 80? De moment és difícil –de moment és difícil. 
Què prioritzem més? Els retorns de retallades, evidentment. 

És a dir, quan algú ha dit: «És que UGT diu que són...», no, no, «UGT diu que 
demana tres mil professors més i la USTEC, cinc mil.» Clar, depèn de com es valo-
ra el retorn de les retallades. És a dir, no són professors que falten per a l’escolarit-
zació, són els que hauríem de contractar si revertíssim retallades i una hora menys. 
Els de cinquanta-cinc anys una altra hora menys. És a dir, aquests professors... Si 
revertim les retallades de les hores que es van tornar a posar al professorat, dels de 
cinquanta-cinc anys, llavors, clar, cada reversió d’aquestes retallades és contractació 
de professorat nou. Per tant, tenen raó els sindicats quan diuen que els falta aquest 
número de professors? Sí, si revertim les retallades. Tenim raó nosaltres dient que 
hi ha els professors necessaris per a l’escolarització? Sí, si no es reverteixen les re-
tallades. I ja està, és així.

Com les podem començar a revertir? Amb pressupost. Com les podem començar 
a revertir? Amb pressupost. Les revertirem, totes les laborals, amb el pressupost del 
2020? Home, en principi no. Perquè, com poden comprendre, si estem parlant de que 
això signifiquen tres mil o cinc mil professors més, al capítol 1, tres mil o cinc mil 
professors més és molt. Ara, nosaltres disposats a què? Al màxim que ens permeti el 
pressupost que finalment acordi el Govern i el pressupost que finalment s’acordi amb 
aquell grup de l’oposició o amb aquells grups de l’oposició que hi donin suport. El 
conseller d’Educació sap una cosa, que és que aquells grups que poden donar suport 
als pressupostos són grups que també prioritzen la política educativa, que, per tant, 
són grups que també posaran damunt la taula més inversió en política educativa. 
Per tant, el conseller d’Educació, diguem-ne, està molt esperançat de que hi hagi un 
acord amb algun grup o un altre, però molt esperançat per tots els motius possibles.

Les escoles d’adults, ja ho he dit jo, eh?, que és on comparativament el nostre sis-
tema, comparat amb el sistema europeu, està més fluix. És així. Per molts motius, 
eh? Segurament perquè, a més a més... I aquí hi hem de posar feina nosaltres. Estava 
ahir jo a Lleida, aquesta setmana, visitant una escola d’adults que estava en el mateix 
edifici on hi havia un centre del Departament de Treball, i m’estaven dient: «Ostres, 
és que al pis de baix, que hi ha l’escola d’adults, hi ha unes ofertes que fan també al 
pis de dalt, que hi ha el treball.» Bé, són aquelles coses que hem d’aclarir perquè allí 
hi havia un cas evident, hi havia el doble de professorat fent una cosa, que, per tant, 
podíem utilitzar la meitat de professorat per fer-ne una altra. Era evident, era un cas 
evident, eh? I era un cas simple de culturització i alfabetització, que feien tots dos, 
davant el mateix públic..., davant el mateix, diguem-ne, potencial interessat.

I a veure si acabo... Senyora Niubó, la qüestió de confiança ja no la demanaré més, 
la vam fer ahir –ja la vam fer ahir–, per tant, no cal que ens hi posem més. I, a veu-
re... (Pausa.) Jo en aquest moment només vull dir-los una cosa, ja sé que tenia un altre 
punt... Sí, això, els plans educatius d’entorn, que era el que em faltava, senyor presi-
dent. No n’hi ha cinc, hi ha els cent o molts que hi havia, i enguany n’hem fet cinc de 
diferents per veure si aquests cinc funcionen millor i que els cent anteriors tornin a 
ser com aquests cinc diferents i fer-ne més. O sigui, no hi ha cinc plans d’entorn a Ca-
talunya, hi ha cinc plans diferents dels que hi havia, per veure si aquests cinc que són 
diferents funcionen millor que els anteriors, que esperem que sí i creiem que sí, entre 
altres coses perquè els anteriors eren, per dir-ho així, de tres a setze i aquests són de 
zero a vint i, per tant, segurament és més útil per a un municipi fer els plans zero-vint 
que tres-setze.

Ara sí, gràcies.
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El president

Moltes gràcies, conseller. Ara donaríem altre cop la paraula als grups parlamen-
taris per un temps de cinc minuts, hem quedat, per grup parlamentari. Un segon, 
senyora Sierra, que... (Pausa.) Quan vostè vulgui, comencem.

Sonia Sierra Infante

Gràcies, senyor president, i gràcies per la deferència. Senyor conseller, acaba de 
decir usted en sede parlamentaria que usted, que es el responsable de la educación en 
Cataluña; que usted, que es un representante del Estado español aquí en Cataluña, no 
piensa cumplir una sentencia del Tribunal Constitucional. Porque aquí, en Cataluña, 
se hace una prueba de sexto de primaria, que se llama exactamente «prova de sisè 
de primària» y que según la web de su departamento..., dice: «Cada any es convoca 
la prova d’avaluació de sisè curs de l’educació primària que avalua les competències 
i coneixements bàsics que han d’haver adquirit els seus alumnes al final de l’educa-
ció primària per poder seguir amb normalitat el seu curs.» Es decir, si aquí se hace 
una prueba de primaria, llámela usted como la llame –en concreto se llama «prova 
de sisè de primària»–, y el Tribunal Constitucional dice literalmente que las familias 
tienen derecho a poder escoger la lengua, ¿eh?, se podrá realizar en lengua castellana 
o en la lengua cooficial a elección de los padres, madres o tutores legales, porque, se-
gún nos dice el Tribunal Constitucional, con toda la razón del mundo, el alumno y la 
alumna tienen que poder hacer la prueba en la lengua que mejor dominen, ¿por qué 
ustedes se empeñan en perjudicar una y otra vez a los alumnos? ¿Por qué? Lo hacen 
con la selectividad, intentan de todas las maneras posibles que no puedan acceder a 
la prueba de español, y lo hacen también en sexto de primaria.

En todo caso, usted ha hecho las declaraciones que ha hecho, han quedado regis-
tradas en vídeo, por supuesto, y después también tendremos la transcripción, entonces 
nosotros, pues, se las haremos llegar al próximo ministro o ministra de Educación, 
para que vean qué es lo que está pasando aquí, en Cataluña. Y que vean cómo usted 
reconoce, en sede parlamentaria, que no tienen ningún interés en que los alumnos pue-
dan realizar las pruebas en igualdad de condiciones, que es con la lengua que mejor 
dominan. Ustedes sigan intentando fastidiar a los alumnos, que van estupendamente.

El tema Plataforma per la Llengua..., por cierto, no debía estar escuchando usted 
muy atentamente lo que sucedió ayer en el hemiciclo, porque por supuesto mi com-
pañera Lorena Roldán habló de este tema. ¿Entidades en los colegios? Pues claro que 
entran muchísimas, pero no entran con engaños y no están en el patio interactuando 
libremente con los alumnos para anotar en qué lenguas hablan. Que usted, en lu-
gar de dar explicaciones sobre este tema tan grave, que seguramente ha sido lo más 
grave que ha pasado en muchísimo tiempo, se dedique a recomendarnos –que esto 
estaría muy bien fuera del hemiciclo, pero no le veo mucho sentido aquí– un libro 
en concreto y con un prólogo de la señora Parlon –se ven aquí estas fluidas relacio-
nes entre Esquerra Republicana y el PSC, posiblemente fruto de muchos pactos en 
ayuntamientos y posibles intenciones de tripartito–, pues a mí me parece muy gra-
ve. Porque nosotros queremos saber, las familias quieren saber en qué centros han 
estado estas personas espiando a los alumnos. Y queremos saber por qué no se de-
puran responsabilidades. Porque han estado espiando a alumnos y a profesores para 
sus fines nacionalistas. Y también queremos saber –que no me ha contestado–..., en 
lugar de recomendarme un libro, ¿quiere hacer el favor de contestarme qué van a 
hacer para evitar que Plataforma per la Llengua lleve a cabo los planes que ya han 
anunciado de volver a meter sus narices en los colegios? Que dejen en paz a nues-
tros hijos de una vez. 

Por cierto, tampoco me ha contestado qué piensan hacer para que en los proyectos 
lingüísticos de centro no aparezcan estas indicaciones de que quieren que los niños ha-
blen en catalán en el patio, en catalán en extraescolares, en catalán en los comedores 
escolares y no dicen catalán en la ducha, pues, porque no se pueden meter ahí, pero 
bueno mejor no doy ideas, que son capaces.
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¿Van a quitar las subvenciones a esta gente que se mete en los colegios con enga-
ños? Porque aquí está la gravedad del asunto: que han reconocido en rueda de prensa 
que han entrado con engaños. Yo no conozco ninguna otra asociación, ninguna otra 
entidad que entre a los colegios con engaños. ¿Usted sí? ¿Es normal que en Cataluña 
entren con engaños, y solo nos hemos enterado de este caso porque lo han anuncia-
do en rueda de prensa? ¿Les van a quitar las subvenciones? ¿A usted le parece bien 
que expliquen tan tranquilamente en rueda de prensa que han entrado con engaños? 
¿En qué situación lo dejan a usted? Yo creo que nefasta. Así están las familias como 
están.

Después, con el tema de las preinscripciones en P3. Hay dos maneras de enfrentar 
este tipo de situaciones cuando hay una bajada demográfica: una es aprovechar para 
reducir ratios, mejorar la calidad de la educación, mejorar las condiciones en las que 
trabaja el profesorado; y otra, muy diferente, pues aprovechar para recortar, para ce-
rrar líneas de P3, que es lo que han hecho ustedes. Nosotros hemos estado haciendo 
–después si quiere le paso los números, porque si lo enseño aquí tampoco se va a ver 
nada– proyecciones en los últimos diez años; en el mejor de los casos va a haber una 
reducción de 160.000 alumnos; en el peor, 200.000. Entre 1985 y 1995, que hubo una 
situación muy similar, se aprovechó para bajar las ratios. Si miramos el histórico, se 
bajó, pero después se volvió a subir, con lo cual nosotros le pedimos que aprovechen 
esta bajada demográfica –que ya sabemos que va a estar–, por una parte, para reducir 
ratios, para mejorar la calidad de la educación y, por otra, para acabar de una vez por 
todas con los barracones. Porque, si los barracones son la excusa que tienen siempre, 
que es que ha subido la demografía o que ha habido movimientos migratorios, ahora, 
que en este momento no tenemos ningún movimiento migratorio y, además, se redu-
ce la natalidad, es el momento de dejar Cataluña como se merece, sin barracones.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyora Sierra. Ara, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, té la paraula la senyora Niubó. Si s’espera un segon, si us plau... 
Ara sí.

Esther Niubó Cidoncha

Molt bé. Gràcies, president. Gràcies, conseller, de nou, per aquestes explicacions, 
aquests aclariments del segon torn; l’hi volia agrair. I, bé, em referiré a la prioritza-
ció que vostè feia, no?: a nivell de pressupostos i responent al diputat de Catalunya 
en Comú Podem, doncs, posava una mica sobre la taula les que entenem que serien 
les seves prioritats; parlava del zero-tres, del retorn de les retallades. En fi, tot això 
nosaltres ho compartim, però també és perfectament conscient que no és el mateix, 
doncs, posar una partida de 20 milions d’euros per al zero-tres que de 40 o de 60, o 
quin calendari, no? Per tant, en tot cas, els debats sobre això ja els farem quan toqui, 
si arriba el moment, i, en tot cas, les prioritats que el nostre grup, doncs, té sobre la 
taula em sembla que queden prou clares.

Un tema que potser no s’hi ha referit prou o no m’ha quedat prou clar és el tema 
de la compactada. Aquí, el senyor Cambray va fer no fa..., bé, fa uns quants mesos, 
una compareixença molt ben explicada sobre els resultats d’aquell projecte pilot. Com 
deia, semblava que els resultats no aconsellaven seguir ampliant la jornada, o am-
pliant els centres que feien jornada compactada sobretot en centres de primària, ente-
nent que hi han unes excepcionalitats que tenen a veure, no?, amb el territori, amb, en 
fi, les condicions geogràfiques d’aquest territori en qüestió, però sí que ens semblaria 
que no..., en fi, seria greu fer servir els instituts escola per plantejar aquest model, no? 
Només si ho pot aclarir. 

I, en tot cas, tots aquests comentaris –també el senyor Bernat Solé ho feia en la 
seva intervenció sobre horari i calendari–, si es faran en el marc del debat sobre el 
reforma horària, que en principi, no?, s’està treballant, però fins al 2025; si és una 
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cosa a part que vostès plantegen des del departament pel que fa als centres educa-
tius..., veure simplement si en el tema dels horaris, doncs, en algun moment en par-
larem en el Parlament o farem un debat o els grups en tindran coneixement. Igual 
que en el tema de la formació professional. Ens sembla que va ser una llei, doncs, 
aprovada amb un consens molt important; per tant, ens agradaria que al marge dels 
comitès, no?, on hi han els agents socials, que ens semblen molt importants, doncs, 
en algun moment a nivell també de, en fi, grups parlamentaris, poder tenir un debat 
o un diàleg sobre el que es vol fer i sobre aquest model, perquè tenim bastants dub-
tes o alguns qüestionaments.

Sobre el tema de la planificació i tancament de línies, que no m’hi he referit a la 
primera intervenció, dir que aquest curs, doncs, s’ha dit, no?, que s’han donat també 
tancaments unilaterals de línia, al marge de la voluntat en molts casos dels ajunta-
ments afectats o de la comunitat educativa, i, per tant, ens agradaria que la planifi-
cació, doncs, fos conjunta, i la codecisió és això; és a dir, no es tracta d’adreçar-se 
només als ajuntaments quan toca pagar, que, en fi, ja es fa quan correspon, sinó tam-
bé que planifiquin atenent el principi de corresponsabilitat i que, per tant, les comis-
sions mixtes siguin alguna cosa més de «t’informo del que passarà, t’escolto, però 
no acordem», no? Jo crec que aquí sí que s’ha de millorar i tenir en compte projectes 
educatius que estan consolidats, necessitats socials i realitats territorials. 

S’ha dit també i celebrem, doncs, que hi hagi aquesta tendència a l’alça de les 
preinscripcions de P3 en les escoles de titularitat pública, però veiem com, en canvi, 
doncs, per falta de places públiques de proximitat, encara que es deia que havien sigut 
seixanta-dos en tota Catalunya, doncs, igualment ens sembla que s’ha de seguir avan-
çant. Vam recolzar, com sap, el Decret d’integració de centres, que permetia ampliar, 
diguem-ne, l’oferta pública. Ens sembla que és un primer pas en la bona direcció, però 
ens sembla que segurament no és suficient i que la pedra de toc serà el Decret de con-
certs. No n’ha explicat massa els continguts. Ens agradaria també veure o saber quan 
coneixerem aquests continguts d’aquesta proposta de reforma del Decret de concerts, 
perquè ens sembla que és molt important, i veure també què s’espera del proper curs, 
si aprofitaran la davallada demogràfica per reforçar l’atenció educativa, per reduir rà-
tios, i això entenc que també té a veure amb pressupostos, és aquesta part de reversió 
de retallades, però ens semblaria que és una oportunitat que no hauríem de perdre.

I tampoc no voldria acabar aquest torn sense referir-me a l’informe bastant recent 
d’UNICEF que alerta del retrocés en l’assoliment dels objectius de Nacions Unides 
per al 2030 i, en concret, la reducció de la pobresa i l’exclusió social infantil. Sabem 
que més d’un 28 per cent dels infants avui a Catalunya està en risc de pobresa. Són 
gairebé quatre punts més del que passava el 2016 i, per tant, és bastant evident que 
no s’ha avançat prou, que en temes d’abandonament escolar prematur s’ha millorat, 
del 30 per cent al 17 per cent, i, per tant, això ho valorem, però és veritat que en 
aquelles famílies amb nivells de renda més baixa aquest nivell d’abandonament puja 
gairebé al 40 per cent. Això ens sembla molt greu i que, evidentment, estem molt 
lluny del que marca la Unió Europea, que és el 12 per cent, i que hauríem de treba-
llar molt en el tema de combatre l’abandonament escolar prematur, més segurament 
del que es fa.

I destacar també que l’aportació –i tampoc és cap novetat– del Govern de la Ge-
neralitat en el finançament de l’educació pública, doncs, és molt inferior al que hau-
ria de ser, que estem a la cua de l’OCDE –això s’ha dit sovint– i que sí que continuem 
patint aquesta dècada d’involució que ens allunya no només de la tendència de la 
Unió Europea, sinó del que marca la mateixa LEC.

I, per tant, per acabar, doncs dir que..., el que dèiem, no?: tenim la sensació de 
Govern esgotat, que ens ha fet perdre una dècada, que no s’ha prioritzat prou en in-
versió en temes clau –i n’hem parlat–, inclusives, zero-tres i FP, que són claus per 
garantir el progrés, per assegurar la cohesió i la integració, que ens costarà molt de 
recuperar i que, a més a més, té un impacte molt directe sobre els serveis públics, 
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sobre l’atenció educativa i les condicions laborals. I, per tant, no ens satisfà el reco-
neixement d’un fracàs o d’una impotència del Govern perquè no té pressupostos, sinó 
que esperem que ben aviat puguem debatre sobre pressupostos i, en tot cas, si no, 
només podrem, doncs, demanar que convoquin eleccions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Grup Parlamentari de Catalunya en 
Comú Podem, té la paraula el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies...

El president

Un segon... Perdoni, eh?, és que això és molt nou...

Lucas Silvano Ferro Solé

M’espero, m’espero.

El president

Nou per a mi. Endavant.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies. Moltes gràcies per la seva compareixença, per les explicacions. 
A veure, abordant el tema de pressupostos directament, que jo crec que planeja sobre 
la seva intervenció i que és obvi que planeja sobre la discussió de fons. Dir primer una 
consideració. Heu tingut pressupostos, eh?, per revertir les retallades. Ho dic perquè 
no són els primers pressupostos que s’aprovaran des del 2010. És veritat que se n’han 
aprovat pocs des de llavors, però també és cert que la seva força política, sigui com a 
força de govern o sigui com a suport a la força de Govern, ha sigut determinant en di-
versos pressupostos en aquest país des de les retallades. I ho dic perquè, si, en un mo-
ment en què tot fa pensar que anem cap a una desacceleració econòmica i potser cap 
a una recessió, els deures no estan fets i no hem aprofitat aquesta etapa de creixement 
per haver revertit les retallades que fa una dècada que pesen en aquest país i per haver 
replantejat un model de benestar expansiu a futur, és perquè els deures no s’han fet. 

I ho dic també perquè això planteja una discussió que a vegades és molt agra sobre 
els pressupostos, que és: després de nou anys de pràcticament no haver fet els deures 
i amb una recessió per davant, a què hem de renunciar per poder aprovar uns pressu-
postos o què hem de menystenir –ja no ho dic com a formació política, ho dic inclús 
com a departament–, què hem de menystenir per poder tirar uns pressupostos enda-
vant que bàsicament assegurin un mínim de governabilitat? I no m’agradaria deixar 
de remarcar que si això està passant avui a Catalunya és per una irresponsabilitat rei-
terada dels successius governs que han permès que s’arribés a una situació així.

Per altra banda, de la seva compareixença jo crec que pels tres minuts que queden 
comentaria sobretot una cosa. Crec que és evident que la triple xarxa educativa, que 
el model d’escola pública, concertada i privada és un focus i és causa d’una segrega-
ció educativa que genera desigualtats segons el nivell de renda a Catalunya. I vostè ha 
fet una intervenció jo no diria equidistant, però em sembla quasi pitjor; que és de dir: 
«Jo és que en realitat no tinc un altre model al cap, no promouré l’educació concer-
tada, no li faré la vida impossible; si l’escola concertada respecta la funció que li té 
assignada el departament, doncs, no l’eliminaré» –que és com..., bé, només faltaria–, 
«però no tinc un model educatiu diferent sobre l’educació pública en aquest país.» 
I jo crec que un conseller republicà i qualsevol conseller que veiés els nivells de se-
gregació que tenim avui a Catalunya haurien de tenir una altra proposta educativa 
sobre la taula, perquè crec que és un element central i és un element, a més –i amb 
això acabo–, que també té repercussió en la discussió de pressupostos, perquè és un 
cost d’oportunitat, perquè s’estan finançant apostes educatives que suposen un cost 
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d’oportunitat respecte a l’educació pública i per nosaltres són un greuge evident cap 
a l’educació pública, i perquè un conseller republicà hauria de tenir, com a mínim, 
un model educatiu que apostés per la igualtat en termes profunds i, per tant, per a 
no emparar des de l’Administració pública la generació de desigualtats a casa nostra.

Per altra banda, agrair-li la seva intervenció, no tinc gaires més comentaris a fer-li, 
i també emplaçar-nos a tenir aquesta discussió sobre el model educatiu i sobre el mo-
del pressupostari no només a curt termini, sinó també a mitjà termini, a casa nostra.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Cri-
da Constituent, té la paraula el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Bé, conseller, quatre puntualitzacions o quatre observacions a 
propòsit de la seva resposta en el torn anterior. Miri, si baixa la demografia –si baixa 
la demografia– i això genera que en una població determinada de cop hi hagin places 
públiques vacants, hi ha una solució, que és la que vostès apliquen, i n’hi ha una altra, 
que és rebaixar ràtios i, si fos el cas, reduir concerts. És un altre model, que també 
seria possible –també seria possible– i implicaria no haver de tancar grups públics i 
redistribuir racionalment la població escolar amb unes ràtios més baixes i millorar 
l’eficiència educativa i la qualitat educativa i les condicions de treball del professorat. 
Que això implica reduir dotació de recursos a la concertada? Sí, òbviament. I aquí 
toquem el model, eh?, evidentment. 

I insisteixo en el que he plantejat abans i que no vull deixar de subratllar en aques-
ta darrera intervenció: si vostès sostenen aquest model, estan naturalitzant la segre-
gació, com un fet estructural i inevitable en el nostre model social i econòmic. En tot 
cas, aspiren a matisar-la, regular-la, impedir que creixi més, eh?, però no ataquen la 
seva gènesi; òbviament, atacar la seva gènesi voldria dir assumir un model educatiu 
que no és el seu, no?, que és el que nosaltres defensem.

Pel que fa al pressupost, miri, pel que fa al pressupost, jo crec que el millor mis-
satge que podran donar d’un govern de vocació republicana i que vol posar l’edu-
cació en el centre és assolir els nivells pressupostaris previs a les retallades. Aquest 
seria un missatge inequívoc de que aquesta és la voluntat: assolir com a mínim ni-
vells previs a les retallades en base a un acord amb els agents socials i sindicals per 
tal d’establir quins són els nivells d’inversió i de dotació en equipaments educatius 
i en condicions de treball del professorat que cal aplicar perquè això sigui així, i a 
més tenint en compte que probablement, com es deia abans, estem davant d’una pos-
sible desacceleració i, malauradament, una més que probable recessió. 

Miri, no oblidarem mai com, quan va arribar l’anterior recessió, el senyor Artur 
Mas va ser el primer mandatari de l’Estat espanyol i un dels primers d’Europa –això 
no ho oblidarem– en dir: «No es preocupin, no es preocupin. Aplicaré rigorosament 
la doctrina neoliberal en la gestió de la crisi.» Això en aquell moment ho deia, di-
guéssim, per fer-se estimar, eh?, allò, per treure pit davant del món i dir: «Escoltin, 
no es preocupin, jo seré un alumne avantatjat», allò, «Catalunya serà un experiment 
avançat de com gestionar una crisi amb polítiques neoliberals.» Òbviament, espe-
rem que això no passi ara, és a dir, que el Govern, qui sigui de la Generalitat, tingui 
un capteniment exactament al contrari, perquè ja hem vist les conseqüències socials 
que aquest model té; però, a més, això ens ha d’agafar amb els deures fets, ens ha 
d’agafar amb un nivell d’inversió educativa que, com a mínim –com a mínim–, ar-
ribi als nivells anteriors a les retallades.

Per últim, el tercer punt. Com que és realment, segurament, el flanc més feble i 
més fàcilment oblidable, vostè hi ha fet referència, però vull tornar a insistir en el 
tema de l’educació d’adults, eh? Miri, totes les sensacions que tenim amb l’educació 
d’adults i els missatges que ens arriben dels sindicats i del col·lectiu de la comunitat 
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educativa de l’educació d’adults és que està en fase de liquidació. Aquest és el mis-
satge que ens arriba, eh? Allò, saben quan arriba un gerent o una gerent a tancar una 
empresa, no?; doncs dona aquesta sensació. Aquesta és l’experiència que tenen els 
professionals, ara mateix, de l’educació d’adults, no? Seria un error de planificació i 
de previsió, perquè allò a lo que tradicionalment ha obeït l’educació d’adults seguirà 
sent necessari per la composició que tenim i la que tindrem a la nostra societat. L’alfa-
betització seguirà sent necessària. I tots aquells aspectes comunitaris i de socialitza-
ció que aporta l’educació d’adults també seran necessaris per tal d’avançar en cohesió 
social amb els canvis de la nostra societat.

I, per últim, una qüestió amb relació als decrets, eh? Ja he parlat abans de com 
considerem que els tres decrets s’estan aplicant de tal forma que afavoreixen la pro-
liferació de la fragmentació del model de centre i, per tant, de la segregació, i que la 
innovació no sigui un factor, diguéssim, de desenvolupament igualitari de la qualitat 
educativa, sinó una fragmentació. Però, a més, el que ens preocupa és que s’estan 
aplicant de manera que està davallant de forma molt preocupant la democràcia en 
l’interior dels centres. Per tant, no voldríem una escola pública catalana amb un mo-
del jerarquitzat i no democràtic.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, té la paraula el senyor Daniel Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidente. Señor conseller, he de decirle que es usted un filón para la 
oposición. Lo he de reconocer, porque, si en mi primera intervención le he reconocido 
su capacidad para envolverse continuamente en la polémica, ahora le he de reco nocer 
también la virtud para empeorar las cosas con sus explicaciones, la verdad. Usted 
tiene una doble virtud y se lo he de reconocer, y no es fácil, ¿eh?, tenerla, no es fácil.

Centros concertados. Gracias por reconocernos que usted no tiene un plan pre-
concebido para cargarse los conciertos, pero, ¿usted cree que con sus palabras ha 
tranquilizado a esos centros educativos, que ha tranquilizado a los padres que llevan 
a alumnos a esos centros educativos concertados? «No la vamos a favorecer.» Tie-
nen problemas graves, ¿eh? ¿Qué mensaje está lanzando usted? ¿Los abandona a su 
suerte? ¿Cómo pretende usted, entonces, solventar los importantes y graves proble-
mas que tienen, si usted dice que no les va a favorecer? ¿Los va a ayudar o los aban-
dona a su suerte? ¿Y qué es eso de que a aquellos centros educativos que no cumplan 
criterios de los planes educativos no se les va a renovar el concierto? ¿En base a qué? 
¿En base a qué razón? ¿Estrictamente legales o motivaciones políticas? Por razón de 
lengua, por ser centros cristianos... 

Yo creo que debería aclarar sus palabras, porque yo creo que lo que despierta es 
más intranquilidad que certidumbres. Es decir, el hecho de que usted manifieste aquí 
públicamente que no quiere cargarse el modelo de escuela concertada no significa 
que sus palabras tranquilicen; al contrario, inquietan bastante –inquietan bastante.

Como también inquietan sus explicaciones o evasivas acerca, insisto, de una pla-
taforma que se enmascaró para invadir la privacidad y la intimidad de alumnos y 
profesores en los patios. Pero ¿cómo va a comparar usted una plataforma que se dis-
fraza para entrar en los centros educativos para espiar a profesores y alumnos por 
motivos educativos con cualquier otra entidad? ¿De verdad lo está comparando? Es 
que lo está empeorando. Si es que es mejor decir que se ha equivocado o que ha ha-
bido un fallo en el departamento, pero es que usted con sus explicaciones lo empeo-
ra. ¿Es que usted se ha molestado en pedir a la Plataforma al menos en qué centros 
educativos han entrado? ¿Se ha molestado? ¿Usted lo sabe o le da igual? Bueno, y si 
lo vuelven a hacer, estupendo. Venga, señor Bargalló, seamos serios, por favor, no lo 
puede comparar –no lo puede comparar. 
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Es que de su intervención lo menos que podemos esperar o ver de usted es abso-
luta indiferencia con lo que ha ocurrido. Y le da igual. ¿Se ha molestado usted –le 
pregunto–, se ha molestado usted en preguntarle a la Plataforma por la Lengua en 
qué cincuenta centros educativos han entrado o ya lo sabe –o ya lo sabe? Porque yo 
solamente puedo pensar dos cosas: o que a usted le da igual o que nos está volvien-
do a engañar. Y usted ya lo sabe todo, y ya le dejaron en evidencia los propios de la 
Plataforma cuando usted lo negó aquí, en esta misma comisión, que era imposible 
que hubiera sucedido eso, al cabo de tres días salió la Plataforma en rueda de pren-
sa pública y le desmintió a usted. Oiga, aclare eso de una vez, sobre todo para que 
no vuelva a suceder en el futuro. Dé certidumbres, claridad, transparencia, y evite 
preocupación a los padres. 

Oiga, yo sé que hay padres que estarán encantados con que eso..., pero hay otros 
padres..., usted lo tiene que entender, que no todo el mundo piensa igual. Usted y yo 
no pensamos igual, y ambos posicionamientos son legítimos, pero usted debe enten-
der que hay padres que estén preocupados por que haya plataformas y entidades de 
este tipo, de esta naturaleza, que puedan entran con barra libre en los centros educa-
tivos a espiar a los niños. Oiga, que los centros educativos no es el Far West, donde 
puede entrar cualquiera. Es que usted lo que hace en lugar de tranquilizar es gene-
rar más inquietud. Le reconozco esa doble virtud. Es que con sus explicaciones no 
mejora las cosas, las empeora, y, por lo tanto, señor Bargalló, le pido un poco más 
de claridad en su siguiente intervención.

El president

Moltes gràcies, senyor Serrano. En nom del Grup Parlamentari de Junts per Ca-
talunya, té la paraula el senyor Xavier Quinquillà.

Xavier Quinquillà Durich

Gràcies, president. Conseller, les prioritats del present estan clares, estan defini-
des; les solucions, compartides. I insistir una mica, per seguir el fil del final de la 
meua primera intervenció, en que tot el diagnòstic i sobretot les propostes, hem de 
fer un esforç, que no és fàcil, perquè es situïn amb mirada llarga. Crec que aquest és 
un tema important, rellevant, eh?, i que a vegades no és fàcil, perquè el dia a dia ens 
atrapa i molt sovint ens genera massa fum, però cal plantejar amb visió estratègica, 
també, el paper que tindrà l’educació en la societat del futur. I en aquest sentit quan 
vostè parla d’aquests deu reptes crec que hem de ser valents; hem de ser valents per a 
visualitzar quina serà la societat del futur, quin rol tindrà l’educació en aquesta socie-
tat de canvis vertiginosos i, per tant, una societat en la qual serà central ensenyar a 
aprendre a gestionar justament els canvis, on situarà molt probablement l’educació al 
llarg de la vida com un pilar fonamental del sistema educatiu. Una societat canviant, 
una paradoxa, en un sistema educatiu amb massa rigidesa; és a dir, crec que també 
és un dels temes que hem de resoldre i que hem d’abordar. 

I, en aquest sentit, també volia fer referència a quan vostè, doncs, ha parlat de 
nous models de governança més propers, més flexibles, més diversos, que empode-
rin també els ens locals amb major participació dels diferents agents que formen part 
del sistema i, per tant, que siguem capaços de plantejar, d’implementar itineraris més 
flexibles, més individualitzats, més adaptats a les realitats, a les necessitats en cada 
moment.

I permeti’m, finalment, un desig, un desig que volem compartir, i és que puguem, 
finalment, superar la dicotomia públic-privat, que puguem parlar del servei d’edu-
cació de Catalunya com un tot; un tot amb igualtat de drets i deures, un tot des de 
la plena corresponsabilitat, i també amb un finançament just, compromès amb els 
principis d’igualtat, d’equitat, que realment exerceixi tot el servei d’educació de Ca-
talunya el seu objectiu d’ascensor social, compromès amb l’educació de qualitat, i 
que sigui també reflex de la diversitat del país, on també la iniciativa social, el teixit 
associatiu és un pilar també, òbviament, en l’àmbit de l’educació. 
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El president

Gràcies, senyor Quinquillà. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la pa-
raula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí; gràcies, president. Molt breument. Em quedo amb molts elements d’aquesta 
compareixença, però voldria destacar-ne dos.

Un primer element: quan ens parlava de noves construccions, ens deia 63 nous 
centres en construcció, 235 milions d’euros, 26 convenis amb ajuntaments per a dur 
a terme aquestes construccions, 200 obres per a cobrir necessitats d’escolarització, 
213 actuacions en la millora de centres; en total, 502 actuacions, de les quals ni el 
10 per cent han passat per aquesta comissió. Què vol dir això? Que les polítiques del 
departament es decideixen a partir d’una planificació. I, per tant, jo faig un prec als 
grups parlamentaris que, quan fem aquestes propostes sensacionalistes de demanar 
un institut a tal lloc, un gimnàs a tal lloc, que tinguem en compte que es facin a par-
tir d’una planificació robusta; que no perquè una entitat hagi demanat aquell institut 
no ha de passar per davant d’altres que tinguin més prioritat. Per tant..., els números 
d’avui en són una evidència. 

Pel que fa a mòduls prefabricats, que abans no m’hi he referit. Jo penso que s’ha 
donat solució i s’ha fet front a una excepcionalitat demogràfica preservant el sistema 
públic, i això no és fàcil, no és gens fàcil. I, per tant, hi haurà grups que podran es-
tar més d’acord amb la priorització de retirada de mòduls o amb la inversió en cen-
tres que tenen necessitats, però no ens tornin a posar exemples com el d’Andalusia 
o com el de Madrid, no ens els tornin a posar, perquè avui penso que el conseller ho 
ha explicat, i ho ha explicat d’una forma transparent, clara i concisa, i, per tant, no 
tenen raó. 

Per tant, el que cal és prioritzar. Tenim molts reptes per endavant: ha sortit el 
desenvolupament del decret d’inclusivitat, la necessitat de contractació de més pro-
fessionals, la millora en els equipaments actuals, la millora en el finançament de tot 
el sistema públic, entès de forma global. I, per tant, tenim molts reptes i, per tant, 
caldrà prioritzar. 

I, per tant, em quedo amb dos imatges: jo em quedo amb la imatge d’ahir, d’un 
grup que reclama solucions salomòniques i solucions excepcionals en tres mesos, 
però que ha renunciat a qualsevol tipus de governabilitat i l’únic objectiu que té és 
remuntar unes enquestes que els són desfavorables; i em quedo amb la imatge d’a-
vui, d’un govern compromès, amb dificultats, però que té tota l’obsessió i tot l’objec-
tiu de tirar endavant amb tots els reptes que se li presentin. Jo a la fotografia d’avui 
hi voldria sumar aquells que tampoc hi van ser a la d’ahir.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per acabar obrim un..., cedim la paraula al conseller 
per un temps de cinc minuts. Li sembla? 

El conseller d’Educació

Sí, gràcies. Intentaré en aquests cinc minuts sis coses, que no em dona per més.
Primer, senyora Sierra, en llenguatge de mestres, perquè ens entenguem: la pro-

va que vostè diu que està a la pàgina web és la prova de competències bàsiques, i el 
Tribunal Constitucional emet la sentència sobre la revàlida de la LOMCE. Com que 
són dos coses diferents, són simplement dos coses diferents. I nosaltres no podem 
aplicar una sentència per al cas A al cas B, perquè ho faríem molt malament. Quan 
es doni el cas A, aplicarem la sentència. Es donarà mai? No, perquè hi ha un acord 
de tothom, comunitats autònomes incloses i partits polítics, de que no s’apliqui mai. 
No li faig el comentari de què penso de que el Tribunal Constitucional emeti una 
sentència sobre una cosa que no existeix, perquè no és la meva mesura. Però, com-
plirem la sentència? Sí. Les proves de les competències bàsiques les modificarem? 
No. Bé. Ja està. Però no em canviï...
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Segon. El tema de l’horari compactat. És evident. Jo vull fer –en parlarem molt, 
d’horaris–, jo vull fer un comentari també. De vegades l’horari compactat és segre-
gador –de vegades–, perquè hi ha alumnes que, si no poden quedar-se a l’escola per 
la tarda, no tenen accés a llibres, no tenen accés a ordinadors, perquè a casa seva no 
n’hi ha. Llavors necessitem que l’escola estigui oberta per la tarda, lectiva o no lec-
tiva, perquè aculli aquell alumnat que a casa seva no té unes condicions de treball o 
d’estudi que tenen d’altres, i, per tant, l’horari compactat rígid de «i tanquem», pot 
acabar sent segregador també. Per tant, hem de posar damunt de la taula totes aques-
tes coses. Ara, la voluntat nostra és que els instituts escola tinguin un horari compac-
tat? Sí? D’entrada no, però, hi insisteixo, depèn de la realitat de l’entorn.

Tercera cosa: pressupostos. Assumir els nivells previs de les retallades? Sí. Aquí 
tenim un petit problema, eh?, que és que, per exemple, tenim set mil professors més 
que als nivells previs de la retallada i, és clar, aquests estaran al capítol 1. I, per tant, 
jo pretenc més que assumir els nivells previs, perquè si només és assumir els nivells 
previs ens quedarem justets. En tot cas, és evident, a nosaltres ens interessen molt 
dos pressupostos: com a conseller d’Educació, m’interessen els de la Generalitat i, 
com a conseller d’Educació, m’interessen els de l’Ajuntament de Barcelona, perquè 
són els del Consorci d’Educació de Barcelona, que són el 20 per cent del sistema 
educatiu de Catalunya. Per tant, necessitem pressupostos ja en els dos casos: a la 
Generalitat per a nosaltres com a departament i a l’ajuntament per a nosaltres com 
a consorci. Una mica fàcil pot ser, a vegades, eh? 

Model educatiu: és un model... El model educatiu... Clar que tenim model edu-
catiu. Quin? El d’equitat. Equitat no és igual a favor, eh? No afavorir vol dir tractar 
equitativament –no afavorir vol dir tractar equitativament. El nostre model és un 
model equitatiu, social i territorial. I sempre afegeixo el territorial, perquè en temes 
educatius hi ha grups desafavorits socioeconòmicament i grups desafavorits terri-
torialment i grups desafavorits de les dues maneres, eh?, que aquesta seria la real 
triple xarxa, en el fons, que tenim. I és evident que nosaltres apostem per l’escola 
pública perquè és la nostra, això és evident. I, hi insisteixo, acabarem el curs amb 
més grups de P3 que els que hem tancat, perquè hi ha un efecte que es dona, que 
és la matrícula viva. A Cornellà en el mes d’agost vam haver de matricular més de 
cent alumnes –a Cornellà en el mes d’agost vam haver de matricular més de cent 
alumnes. Per tant...

Adults. Sí, sí, ens hi hem de posar. Però l’educació d’adults no només als nostres 
centres d’adults, que els hem de tractar i hem de situar-los en un pla d’igualtat... Clar, ja 
sé que no és, eh?... Per exemple, la perfilació de plantilles, que no estan inclosos, i que 
és una de les coses que hem de fer. Però hem d’anar més enllà d’adults estrictament als 
nostres centres..., sinó aquest sistema d’educació al llarg de la vida, eh?, que les nostres 
escoles d’adults han de ser la punta de llança, però ha de ser més gran.

I finalment, i si em permeten, a mi m’ha agradat del diputat Quinquillà aquell 
concepte de mirada llarga. És a dir, nosaltres al Departament d’Educació tenim el 
problema del demà, que són un munt de problemes, és a dir, demà tenim un munt 
de problemes, i els tenim, demà, i després tenim la mirada llarga, perquè la nostra 
feina és resoldre els problemes de demà i bastir una política educativa amb aques-
ta mirada llarga que els problemes de demà futurs siguin inferiors que els de demà 
d’ara. I, per tant, si només fem el demà i no tenim mirada llarga ens quedarem sempre 
igual. Sí, senyor president, ja acabo.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, honorable conseller. Moltíssimes gràcies a la secretària general, 
al secretari de Polítiques Educatives, la resta de càrrecs i membres del seu departa-
ment. Gràcies per la seva presència i les seves explicacions.

Acomiadem el conseller i el seu equip i ens tornem a posar de seguida, de segui-
da, per acabar, eh?
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La sessió se suspèn a un quart de vuit del vespre i quatre minuts i es reprèn a un quart de 

vuit i deu minuts.

El president

Moltes gràcies. 

Control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació 
de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans

290-00348/12 

Doncs passem al següent punt de l’ordre del dia, que és el punt número 3, que 
és el control del compliment de la Resolució 376/XII, sobre l’ampliació de places 
d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans. La diputada Esther Niubó, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 102.4, ha sol·licitat el criteri de la comissió pel que fa al compliment d’aquesta 
resolució. 

Per fer aquest tràmit, el que farem serà, tal com marca el Reglament, donar un 
temps màxim de deu minuts per grup parlamentari... –jo haig de llegir el que diu el 
Reglament–, un temps màxim de deu minuts per grup parlamentari, de cinc minuts 
per subgrup parlamentari, en aquest cas sí, ho dividiríem al subgrup parlamentari, 
i, per tant, té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí; gràcies. Molt breument; em sembla que no arribarà al minut. Doncs, com s’ex-
plicava, volia demanar el control de compliment sobre aquesta resolució, que instava 
el Govern a ampliar les places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans, 
atesa la gran demanda d’aquesta llengua que hi ha cada any. Doncs bé, en la resposta 
que ens fa el Govern, en cap cas, doncs, fa referència a aquesta Escola Oficial d’Idio-
mes, tan sols es refereix a la possibilitat que ofereix l’Institut Obert de Catalunya 
d’usar l’anglès a distància, de l’ensenyament bàsic dels A1 i A2 d’anglès als centres 
de formació d’adults, però, com dic, en cap cas fa referència a l’Escola Oficial d’Idio-
mes, que és l’objecte de la resolució.

I, per tant, sí que consideraríem, des del nostre grup, que no s’hi ha donat com-
pliment i, per tant, proposaríem votar en contra d’aquest control de compliment.

El president

Moltes gràcies. En nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el se-
nyor Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. También intentaré ser breve –no sé si tanto como la di-
putada socialista. En mi última intervención en el Pleno, des del atril, le decía al 
conseller que este Govern muchas veces tiene comportamientos surrealistas; pero 
esto ya supera todo el nivel de imaginación posible, todo el nivel de discrepancia 
entre la realidad y lo que nos vende el Gobierno. Como ya ha dicho la diputada 
socialista, «el Parlament» –decía la resolución–, «el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a ampliar les places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Vilade-
cans». Y el Govern, ni corto ni perezoso, contesta eso, que para qué va a ampliar 
las plazas, hombre, que vayan a otro centro: «¿Por qué van a ir a la Escuela Oficial 
de Idiomas de Viladecans? Pero qué vicio tienen los de Viladecans. No, hombre, 
no. Pero si hay un instituto abierto donde poder hacer clases a distancia. Y a una 
mala, mire, pero si tiene usted hasta centros de formación de adultos. Si es joven, 
que se apañe.»

En intervenciones anteriores oíamos alguno de los miembros de los partidos que 
dan apoyo al Gobierno hablar de que es que la oposición pedimos muchas cosas y 
hace falta planificación. Claro, en este caso, los que se tienen que planificar son los 
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vecinos de Viladecans, ¿no?: «Busquen otro centro, porque no les vamos a hacer en 
ningún caso el que ha pedido el Govern.» Creo que es uno de los casos de incumpli-
miento por parte del Govern más flagrantes que podríamos imaginar y, por supues-
to, también manifestamos que en nuestra opinión el Govern aquí no ha cumplido, 
pero vamos, ni de lejos ni de cerca.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
de Catalunya en Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Sí; per no reiterar-me en excés, comparteixo l’opinió dels dos diputats que m’han 
precedit.

El president

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Consti-
tuent, el senyor Carles Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Sí; el nostre vot també serà negatiu. Només posar novament 
l’atenció en la contradicció de voler promoure un país que sigui fort i potent en com-
petència lingüística i a la vegada que els centres públics del servei de llengües esti-
guin en una situació absolutament marginal i infradotada. No només és el problema 
de Viladecans, és un problema general d’escoles oficials d’idiomes al nostre país si 
realment volem, efectivament, com dèiem, un país amb un alt nivell de competència 
i de qualificació des del punt de vista del multilingüisme.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. En nom del Subgrup Parlamentari del Partit Popu-
lar, té la paraula el senyor Daniel Serrano. (Veus de fons.) No. Gràcies. En nom del 
Grup Parlamentari Republicà, té la paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé...

El president

Un segon.

Jordi Albert i Caballero

Sí... No surt res, president. (Algú diu: «És igual.») Tiro, no? Em donen temps i 
tot, no hi ha problema.

Bé; gràcies, president. Bé, l’oferta de l’EOI de Viladecans ha estat de 356 places; 
en els Serveis Territorials del Baix Llobregat és cert que hi ha 185 places vacants en 
diferents nivells d’anglès. Això implica que cal analitzar l’oferta en tota la seva ex-
tensió. Amb tot, és cert que a l’EOI de Viladecans hi ha una major demanda i que, 
per tant, calen més places, però per tenir més places també calen més espais, i un 
dels problemes que hi ha actualment és que hi ha dues seus de l’EOI de Viladecans 
i, per tant, cal una única seu que alleugereixi totes les problemàtiques que comporta 
tenir dues seus i, quan això es tingui, es podrà plantejar un increment. Això és temps 
i, de fet, ja hi ha sobre la taula, el 20 de setembre, fa pocs dies, ja es va plantejar fer 
aquest traspàs a un dels centres educatius actuals i, per tant, quan hi hagi via lliure i 
via verda en això, es començarà a treballar per tal de fer-ho possible. 

És una qüestió de temps, i també una necessitat de planificacions. Cal tenir en 
compte que no només és l’EOI de Viladecans, també hi ha la voluntat per part del 
departament d’obrir una EOI a Sant Boi de Llobregat, que està a l’altra llera del riu. 
Actualment hi ha la del Prat, hi ha la de Viladecans, hi ha la de Martorell, hi ha la 



DSPC-C 349
8 d’octubre de 2019

Sessió 19 de la CE 57 

de Cornellà, i també el departament vol obrir una Escola Oficial d’Idiomes a Sant 
Boi de Llobregat, també en converses amb l’ajuntament i, per tant, també en una lí-
nia propositiva per part de totes les administracions. 

Per tot això nosaltres entenem que estem en fase de compliment d’aquesta reso-
lució i, per tant, nosaltres el que votarem serà a favor de que s’està complint aquesta 
resolució, perquè totes les informacions que tenim damunt de la taula i totes les in-
formacions que estem comprovant ens porten a que estem davant d’una problemà-
tica de temps, però no pas d’una problemàtica de caràcter polític o d’incompliment 
sistemàtic d’una resolució.

El president

Moltes gràcies, senyor Jordi Albert. En nom del Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Com fa sempre, el diputat Jordi Albert ho ha explicat molt bé 
i, per tant, ens adherim a la seva posició.

El president

Moltes gràcies. Doncs pel que he entès de les seves intervencions i seguint l’arti-
cle 162.5 hi ha hagut com a mínim un grup parlamentari o un diputat que ha volgut 
que això es voti, perquè en principi aquest tràmit..., no és obligatori la votació. En-
tenc que és així, que es voti.

Doncs, aviam... Aquest control de compliment..., faríem: vots afirmatius si es con-
sidera que s’ha complert –entenc que és així– i vots negatius si es considera que no 
s’ha complert la resolució aprovada per la comissió. 

Per tant, vots a favor de que sí que s’ha complert la resolució, que el control de 
compliment és positiu?

Vots en contra?
(Pausa.)
D’acord. Proclamo el resultat i després la secretària intervé i els grups parlamen-

taris que vulguin intervenir.
S’ha produït un empat a deu vots dels membres presents en aquesta comissió i 

el criteri de la presidència d’aquesta comissió... (La lletrada intervé sense fer ús del 
micròfon.) Perdó. Deu vots a favor d’aquest control de compliment, corresponents 
al Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà; deu 
vots en contra, corresponents als grups parlamentaris de Ciutadans, de Socialistes i 
Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i subgrups parlamentaris de la CUP 
i Partit Popular. 

A criteri d’aquesta presidència, i en base als acords del 18 de setembre de 2018 
de la Mesa del Parlament i l’acord del 16 d’octubre també de la Mesa del Parlament, 
es considera que es desfà l’empat i aquest empat és favorable. Per tant, es considera 
que els vots favorables són superiors als vots contraris. Secretària...

La secretària

Sí; simplement per manifestar la discrepància del meu grup i que consti en acta 
que no estem d’acord amb el sistema de vot ponderat que fa servir aquesta Mesa de 
la Comissió d’Educació.

El president

Algun grup parlamentari més vol posicionar-se? (Pausa.) Moltes gràcies.
Passaríem, doncs, als següents punts de l’ordre del dia, que són les sol·licituds de 

sessions informatives... Sí, tot són sessions informatives..., i de compareixença. (So-
nia Sierra Infante demana per parlar.) Ah, sí, sí.

Sonia Sierra Infante

Per una qüestió d’ordre, president. Volia posposar els punts 4 i 8.
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El president

D’acord. Doncs els posposem i passaríem a presentar i a votar els punts 5, 6 i 7, 
que són una sessió informativa i dues sol·licituds de compareixença.

En primer lloc, la sol·licitud de sessió informativa a la Comissió d’Educació amb 
el conseller d’Educació... (Veus de fons.) Sí? Perdó. (Veus de fons.) Perdó, perdó? Tam-
bé la posposen? (Pausa.) Molt bé.

Sol·licituds de compareixença acumulades
356-00462/12 i 356-00518/12

Punts 6 i 7, les posposen o les votem? Abans de llegir-les, perquè... (Veus de fons.) 
D’acord. En llegeixo, doncs, l’enunciat? Perfecte. És que he començat a llegir..., no... 

La sol·licitud de compareixença d’Elena Sintes, cap de projectes de la Fundació 
Jaume Bofill, i de Jaume Aguilar, membre de l’equip coordinador de la Federació de 
Moviments de Renovació Pedagògica de Catalunya, davant d’aquesta Comissió 
d’Edu cació perquè presentin l’informe «Educació a l’hora: uns altres horaris esco-
lars són possibles». No sé si vostè vol defensar-la. (Veus de fons.) Ai, perdó, i la 6, que 
me l’havia saltat. És la sol·licitud de compareixença del director general de Formació 
Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial davant la Comissió d’Educa-
ció perquè informi sobre el nou model de formació professional dual i el canvi curri-
cular previst. No vol defensar-les cap grup parlamentari? (Pausa.) 

Passem, doncs, directament a la votació. Juntes, es poden votar? (Pausa.) Sí? 
Perfecte.

Vots a favor d’aquestes sol·licituds de compareixença?
S’aproven per la unanimitat dels diputats i diputades presents.
Doncs moltíssimes gràcies a totes i tots vosaltres. Fins la propera.

La sessió s’aixeca a dos quarts de vuit del vespre i sis minuts.
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