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Sessió 13 de la CE

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

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

la secretària en funcions, Maialen Fernández Cabezas. Assisteix la Mesa la lletrada Mercè 

Arderiu i Usart.

Hi són presents els diputats Héctor Amelló Montiu, Susana Beltrán García, David Ber-

tran Román, Maialen Fernández Cabezas, Ignacio Martín Blanco, i Sonia Sierra Infante, pel 

G. P. de Ciutadans; Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Lluís Font i Espinós, Josep Maria For-

né i Febrer, Saloua Laouaji Faridi i Xavier Quinquillà Durich, pel G. P. de Junts per Catalu-

nya; Jordi Albert i Caballero, M. Assumpció 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. Socia-

listes i Units per Avançar; Lucas Silvano Ferro Solé, pel G. P. de Catalunya en Comú Po-

dem i Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons tituent.

Assisteixen a aquesta sessió, Carles Barba Boada, director de l’Aliança Educació 360; 

Pilar Gargallo Otero, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica 

de Catalunya; Rafael Homet Ventayol, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Bar-

celona; Ismael Palacín Giner, director de la Fundació Jaume Bofill.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença d’una representació de l’Aliança Educació 360 - Educació a Temps 

Complet davant la Comissió d’Educació per a informar sobre la iniciativa que impulsa (tram. 

357-00064/12). Comissió d’Ensenyament. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels docents del Cos 

de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professors d’Ensenyament Se-

cundari (tram. 250-00561/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, juntament 

amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-

tació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 238, 

33; esmenes: BOPC 272, 9).

3. Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idio-

mes de Viladecans (tram. 250-00562/12). Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-

dem, juntament amb dos altres diputats del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text 

presentat: BOPC 238, 35; esmenes: BOPC 272, 9).

4. Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció 

d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de Tarragona (tram. 250-00577/12). Grup Parla-

mentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-

tades (text presentat: BOPC 238, 56; esmenes: BOPC 272, 12).

5. Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc 

Cambó i Batlle, de Verges (tram. 250-00592/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 

238, 71; esmenes: BOPC 272, 14).

El president

Bona tarda a tothom. Moltíssimes gràcies per la seva assistència a la sessió ordi-
nària de la Comissió d’ensenyament d’avui, d’Educació, perdó... Dimarts, 2 d’abril.

Abans de començar amb l’ordre del dia, els grups parlamentaris tenen alguna 
substitució a comunicar?

Xavier Quinquillà Durich

Sí, per part de Junts per Catalunya, la diputada Imma Gallardo serà substituïda 
pel diputat Eusebi Campdepadrós.

El president

Moltes gràcies.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Per part de Catalunya en Comú Podem, jo mateix, el diputat Lucas Ferro subs-
titueixo Jèssica Albiach.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Senyora diputada?

Sonia Sierra Infante

Per part de Ciutadans, el senyor Nacho Martín substitueix la senyora Mari Luz 
Guilarte.

El president

Alguna substitució més? No? 

Compareixença d’una representació de l’Aliança Educació 360 - 
Educació a Temps Complet per a informar sobre la iniciativa que impulsa

357-00064/12

Doncs passaríem ja al primer punt de l’ordre del dia, que com vostès saben, és la 
compareixença d’una representació de l’Aliança Educació 360 - Educació a Temps 
Complet davant d’aquesta comissió. Compareixeran, en nom d’aquesta Aliança Edu-
cació 360, el senyor Carles Barba, director de l’Aliança Educació 360; l’il·lustríssim 
senyor Rafael Humet, diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona; la se-
nyora Pilar Gallardo, presidenta de la Federació de Moviments de Renovació Pedagò-
gica de Catalunya, i el senyor Ismael Palacín, director de la Fundació Bofill.

Moltes gràcies a tots quatre per la seva assistència. Els han acompanyat tot un 
seguit de gent que els membres de la comissió poden veure aquí al darrere. Discul-
pin per la sala, però la sala que ens permetia tenir tots els compareixents junts i no 
separats era aquesta. Després si vostès no diuen els noms, jo llegiré els noms de la 
gent que ens acompanya i també els donarem la benvinguda a aquesta comissió, al 
Parlament de Catalunya i en aquesta comissió. 

El funcionament, com vostès saben, de les compareixences, és que donarem la 
paraula per un temps màxim de trenta minuts als compareixents, que vostès es po-
den distribuir, els quatre compareixents, al ritme que vostès considerin oportú.

Després els grups parlamentaris fan una intervenció d’un temps màxim de deu 
minuts, fent les preguntes i els comentaris pertinents i després, hi hauria una res-
posta dels compareixents, i es podria obrir un segon torn de paraula, si els grups 
parlamentaris fer ús d’aquest segon torn de paraula. D’acord? Doncs, senyor Barba, 
quan vostè vulgui, benvingut, té la paraula.

Carles Barba Boada (director de l’Aliança Educació 360 - Educació 
a Temps Complet)

Moltes gràcies, bona tarda president; diputades, diputats. I agrair, molt especial-
ment, la possibilitat de comparèixer davant d’aquesta comissió; ens fa molta il·lusió.

I ho fem avui, com a Aliança, com ha dit, Educació 360, mitjançant els represen-
tants de les tres institucions que la van impulsar en el seu moment. I ens acompanya 
una representació de persones responsables polítiques i tècniques d’aquestes orga-
nitzacions. Els anomenaré molt ràpid: en Jordi Plana, el gerent dels Serveis d’Edu-
cació de la Diputació de Barcelona; la Lídia Garcia Chicano, tècnica d’Educació de 
la Diputació; per part de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, en 
Jaume Aguilar, la Pilar Calzada, la Núria Laroya, l’Albert Quintana; per part de la 
Fundació Jaume Bofill, la Mònica Nadal, directora de Recerca; i en Joan Cuevas; 
per part de l’Equip de l’Aliança, la Núria Dunyó, coordinadora de l’Aliança; l’An-
na Oliba, cap de Comunicació; la Maite Pujol, cap de Coneixement de l’Aliança i 
la Marina Valladares, coordinadora de les comarques gironines de l’Aliança Edu-
cació 360.
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La compareixença d’avui té un doble objectiu. En primer lloc, poder-los pre-
sentar la iniciativa de l’Aliança Educació 360, i en segon lloc, exposar-los un con-
junt de propostes de política pública educativa, en clau de país, per a la seva consi-
deració. Jo exposaré aquesta primera part, que fa referència al sentit de la proposta 
i a la feina que hem fet, i a continuació, la Pilar Gargallo, l’Ismael Palacín i en Ra-
fael Homet plantejaran les propostes polítiques en clau de futur. La veritat és que 
ens agradaria que la Comissió d’avui..., dèiem..., més que un espai de confrontació, 
fos sobretot un espai de diàleg, d’aprofundiment. Ens agradaria que avui, tots els 
grups parlamentaris, i amb nosaltres, poguéssim parlar, de forma conjunta, sobre 
el que en diem nosaltres, la necessitat d’un nou enfocament i un impuls del canvi 
educatiu que s’ha iniciat a Catalunya.

Quan parlem d’Educació 360 –alguns de vostès ja ho coneixen– ens referim a 
una visió de canvi profund de concepció de l’educació; d’una autèntica revolució 
educativa en els paràmetres que han regit la política i el sistema educatiu en les 
darreres dècades i que s’està produint arreu del món, no només aquí. Es tracta, 
segons el nostre punt de vista, d’un canvi de marc mental, perquè afecta el què, 
el com i el quan dels aprenentatges. L’Aliança Educació 360, diem nosaltres, és 
una iniciativa educativa, social i política, que proposa que el model educatiu del 
país incorpori quatre eixos: el reconeixement i la promoció de les oportunitats i 
entorns d’aprenentatge, que avui són fora del sistema reglat, al llarg i l’ample de 
la vida.

En segon lloc, la connexió dels aprenentatges i dels temps i espais lectius i no 
lectius, dins i fora dels centres educatius, propiciant itineraris personalitzats. La 
tercera qüestió és la garantia d’equitat i d’igualtat d’oportunitats en una societat 
que segrega i és especialment desigual. I, en quart lloc, la implicació del conjunt 
de la comunitat en la causa comuna de l’educació, entenent el municipi i el territo-
ri com un ecosistema educatiu, i superant en aquest sentit, la delegació gairebé ex-
clusiva d’educació en l’escola; que l’educació es produeix exclusivament a l’escola.

Per tant, com veuen, aquests quatre eixos estan descrivint un imaginari de 
l’educació que supera això que sempre hem situat com sistema reglat, unes edats 
concretes, uns horaris concrets, un calendari concret. I traspassa tot això, perquè 
posa la persona una mica en el centre en tots els seus temps i espais. La recerca 
nacional i internacional ens aporta algunes evidències, en termes de necessitats, 
de les quals en voldria destacar tres de principals. La primera és que s’aprèn i 
s’educa en tots els temps i espais de la vida de les persones. En la societat actual, 
diem: el coneixement ha deixat de ser patrimoni exclusiu de l’escola, del profes-
sorat, i cada vegada es produeixen més aprenentatges i més significatius fora del 
sistema reglat. Això hi ha recerca que diu que això cada vegada és més decisiu.

La segona evidència que la recerca contrasta és que els itineraris de creixement 
personal i professional es construeixen a partir de recorreguts i aprenentatges per-
sonalitzats, que cada ciutadà enfila i connecta en diversos temps i espais educatius, 
formals i no formals. Això que és bastant evident quan ens preguntem a nosaltres 
mateixos, com hem crescut?, què és allò, quines han estat aquelles experiències més 
significatives, cada vegada, doncs, la personalització d’aquests itineraris és un ele-
ment més rellevant en la construcció personal i laboral i amb els itineraris de cadascú. 
I l’educació, cada vegada parla més d’aquests itineraris.

I finalment, i com a tercera qüestió, la gran desigualtat educativa, avui dia es pro-
dueix en allò que no està garantit de forma universal i gratuïta. Diversos estudis han 
xifrat en sis mil hores d’entorns d’aprenentatge la bretxa de desigualtat en nois de 
dotze anys, a raó del seu estatus socioeconòmic. Sense anar tan lluny, aquesta refe-
rència era dels Estats Units, el Síndic de Greuges, alguns de vostès ho recordaran, 
el 2014 va presentar aquí, al Parlament, un informe sobre dret al lleure educatiu, co-
lònies extraescolars i complementàries, que situava en trenta punts la diferència de 
desigualtat entre classes socials distants.
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El nostre país, en tot cas, davant d’aquestes necessitats, tenim un escenari d’opor-
tunitats per tal de donar resposta als reptes que plantegen aquestes necessitats. Per 
una banda, hi ha centenars d’iniciatives, educatives, socials, comunitàries, culturals, 
de lleure, de tot tipus, que conformen el que diem un ric sotabosc educatiu. En segon 
lloc, existeixen uns precedents d’iniciatives públiques de caràcter municipal, com 
poden ser els projectes educatius de ciutat, o nacionals, els plans educatius d’entorn, 
que han generat experiències de col·laboració entre la comunitat en les darreres dè-
cades.

I finalment, assistim al que s’ha anomenat –i Educació 360 neix en aquest con-
text– la tercera primavera pedagògica, no?, en la que centenars de centres educatius 
i milers de professionals estan directament compromesos amb aquesta onada de 
canvi i transformació educativa. Per tant, pensem que Catalunya està ben posiciona-
da per donar resposta a aquestes necessitats de canvi esmentat. I, fins i tot, pot ser 
pionera i referent amb relació als altres. La Federació de Moviments de Renovació 
Pedagògica, la Fundació Jaume Bofill i la Diputació de Barcelona van compartir 
aquesta anàlisi de necessitats i oportunitats, cadascuna des de la seva mirada, que 
és complementària, i sobretot, el compromís de treballar conjuntament des d’aquesta 
diversitat, convençudes que només des de la complicitat de molts i diversos és possi-
ble assolir amb èxit aquest paradigma educatiu. I és per això que, el gener del 2018, 
alguns de vostès hi van ser aquell dia, varen presentar la proposta al conjunt de la 
societat i invitar aquells actors que compartissin el relat proposat i el compromís 
de treballar plegats. Ara, un any després, la proposta ha tingut una gran acollida, 
perquè connecta amb allò que molts estan pensant i fent en el seu àmbit específic. 
En aquests moments, ja són vuitanta els ajuntaments i els ens locals i setanta-cinc 
xarxes d’organitzacions, centres educatius, entitats, institucions, grups de recerca, 
etcètera, que formen part de l’Aliança i que s’han compromès a propiciar l’Educació 
360 en el seu àmbit i a treballar plegats.

En aquest any, bàsicament hem fet quatre coses. Voldria resumir-los perquè s’aca-
bessin de situar. La primera cosa que hem fet és promoure el que en diem experièn-
cies d’educació 360. I això, com ho hem fet? Doncs, ho hem fet a través d’uns pilotat-
ges en municipis que, particularment, la Diputació de Barcelona ha impulsat, i amb 
crides específiques tant a entitats comunitàries com ara, més recentment, a centres 
educatius, amb la idea..., el que hem fet és estimular i acompanyar aquests processos 
de millora educativa que incorporen aquesta mirada de 360, eh? Per tant, bàsicament, 
accions de generar realitats de 360 o d’impulsar o de reforçar amb tres actors prin-
cipals: ajuntaments, centres educatius, entitats socioculturals, comunitàries, etcètera.

La segona cosa que hem fet és sistematitzar coneixement, metodologia i recerca. 
Generem coneixement, tot modelitzant les experiències, generant eines i guies me-
todològiques, fent recerca nacional i comparada amb els diversos àmbits de l’Edu-
cació 360. En més d’una ocasió, alguns de vostès ens han demanat dades concretes: 
sistematització, coneixement, perquè tot aquest món està com dispers, diguem-ne. 
No hi ha ningú tampoc, en termes de política pública que se n’encarregui, com per 
disposar això. Estem treballant en generar informació, dades i sobretot, sistemàtica, 
metodologia i coneixement.

La tercera cosa que estem fent és el que en diem construir aliances i connexions. 
Naixem precisament per connectar, i convençuts que només és possible aquest pro-
jecte amb la participació de tothom. Per tant, connexió i establiment de vincles entre 
territoris –per una banda– àmbits temàtics diferents, i agents educatius diversos per 
pensar i fer junts. No només per coordinar-nos, sinó per pensar i fer junts i donar 
respostes conjuntament. I finalment, la quarta cosa que fem és incorporar l’Educació 
360 a la política pública. No n’hi ha prou a generar bones experiències, a generar 
coneixement, a posar-nos d’acord. Si volem que aquest canvi sigui sistèmic, s’inter-
nalitzi en la societat, sigui sostenible i equitatiu, cal que la política pública incorpori 
a fons aquesta dimensió, aquesta mirada. I en aquest sentit, una primera iniciativa 
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que hem fet, coincidint amb la convocatòria d’eleccions municipals, és elaborar un 
conjunt de propostes de política municipal per a tots aquells ajuntaments i equips de 
govern que vulguin, en el proper mandat, que l’educació sigui un eix estratègic dels 
seus municipis. I en aquest sentit, doncs, en el proper mandat 2019-2023.

Ens hem reunit amb els partits polítics, amb les direccions de l’àmbit educatiu 
i de l’àmbit municipal, per tal que ho consideressin i hem de dir que –en general– 
l’acollida ha estat molt gran i hi ha hagut compromisos explícits per a això traduir-ho 
a la realitat local. I és per això que avui també estem aquí. O sigui, voldríem tras-
lladar avui al Parlament i a vostès, com a màxims representants polítics de la ciu-
tadania, la necessitat, la importància, la urgència d’incorporar en la polí tica pública 
educativa del país la mirada de l’educació 360. Segurament vostès..., l’objecte del seu 
treball habitualment és l’escola, el sistema reglat. Avui els demanem que obrin una 
mica la mirada, precisament per reforçar el que és l’educació al país. I en concret, 
hem fet l’esforç d’agrupar en tres blocs un conjunt de propostes per a la seva consi-
deració. Propostes, en primer lloc, per posar en valor i connectar els temps i espais 
lectius i no lectius, dins i fora dels centres educatius; propostes per garantir l’equitat 
i la igualtat d’oportunitats i evitar la segregació, també més enllà de l’escola.

Fa pocs dies signaven un pacte molt elogiós, voldríem que, en aquest sentit, in-
corporés també aquesta perspectiva més enllà de l’escola. I propostes, finalment, per 
reforçar l’àmbit local i la governança educativa del país. I, per tant, seqüencialment, 
la Pilar Gargallo els desenvoluparà el primer tema; l’Ismael Palacín, el segon bloc, 
i, en Rafael Homet, el tercer bloc.

Moltes gràcies.

Pilar Gargallo Otero (presidenta de la Federació de Moviments 
de Renovació Pedagògica de Catalunya)

Gràcies, Carles. Gràcies a tots i totes; diputades, diputats; de nou saludar-los, bon 
dia; contents de ser aquí. Deixeu-me que segueixi un guió que ens havíem marcat 
per no oblidar-me res i per no saltar-nos uns als altres, perquè tenim ja molt assu-
mida la concepció de l’educació a temps complet, l’Educació 360. I per tant, seguiré 
una mica, fil per randa, els apunts que porto.

Primer de tot, indicar que la proposta Educació 360 està plenament entronca-
da amb la concepció que, com bé deia el Carles, l’educació a temps complet està 
reconeguda internacionalment i que té l’objectiu de garantir el dret a l’educació, 
fonamental en tot aquest projecte; de tothom, en tots els temps i en tots els espais 
educatius, més enllà de la pròpia escolarització. I això és el que, una mica, venim a 
reclamar aquí també, no? Per això instem a fer efectiu i real aquest dret a l’educa-
ció, a fi de possibilitar un nou marc de regulació que faci possibles les demandes de 
canvi entre el temps lectiu i no lectiu, en base a uns criteris comuns i a unes modi-
ficacions que es produeixin a partir dels criteris de garantia, d’equitat i de qualitat 
educativa. Considerant que aquesta regulació parteix de dues premisses: una, que els 
centres han de tenir marge d’autonomia per dissenyar els seus projectes educatius; i 
l’altra, que aquests estiguin integrats en una xarxa territorial més àmplia, per tal de 
fomentar la cooperació i evitar la competència i la segregació escolar.

Tot plegat, per tant, implica un autèntic treball en xarxa, on s’impliquin conjun-
tament tots els agents educatius, com ja s’ha dit. I, d’una manera especial, cuidar 
la vinculació entre el temps lectiu i no lectiu per vetllar per la continuïtat educativa 
des de la perspectiva de la personalització de l’aprenentatge, com bé esmentava el 
Carles ara a l’inici. Per això, instem els municipis a coordinar el dins i fora escola, 
en el marc d’un projecte educatiu de territori. Els ajuntaments tenen un rol especí-
fic, perquè coneixen bé les característiques i necessitats del seu territori. Han de ser 
colíders d’aquesta presa de decisions, el disseny i el seguiment del projecte. Per tant, 
cal establir convenis entre la Generalitat i els ajuntaments, per tal de garantir el fi-
nançament suficient per dur a terme les activitats educatives que esmentàvem, de 
qualitat, i amb la participació de tot el teixit social.
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Una altra de les funcions importants dels consistoris, també, és coordinar i opti-
mitzar els recursos del territori per donar resposta a les noves necessitats horàries, 
potenciant les xarxes entre centres educatius, entitats, serveis i equipaments i les di-
nàmiques entre docents, educadors, educadores, famílies. Per tant, és indispensable, 
per nosaltres, una autèntica coordinació territorial de tota l’acció educativa, on els 
municipis, en aquest cas, són l’autèntic pal de paller del projecte Educació 360, que 
promouen així una autèntica vinculació dels aprenentatges de tots els temps educatius.

I finalment, cal ajudar els centres educatius a avançar en aquest projecte i en 
aquest canvi de paradigma de projecte educatiu de centre, a projecte educatiu de 
territori. Un projecte educatiu compartit amb el seu entorn i amb el treball conjunt 
entre diferents perfils professionals. Per fer real tot això és necessària una forma-
ció específica per a aquests professionals educatius. Per això també és necessari fer 
canvis en l’organigrama i dotar de temps i espais per desenvolupar aquestes respon-
sabilitats. I cal arribar a fer un acompanyament qualificat en la personalització que 
tant diem educativa i en l’orientació educativa de l’alumnat.

A partir dels propòsits del mateix Projecte Educació 360 i de la constatació en els 
territoris on s’està desenvolupant amb aquests pilots que esmentàvem, és ineludible la 
regulació dels menjadors escolars, tot recuperant la dimensió educativa del temps del 
migdia, incorporant-les en els projectes educatius de centre, i així mateix, des dels 
propis projectes educatius de centre, és necessari articular els objectius educatius de 
les activitats complementàries: extraescolars, sortides i colònies amb el propi centre, 
tot vetllant per l’equitat en l’accés i desenvolupament d’aquestes accions educatives.

Això també demana d’una mirada diferent dels centres educatius, una mirada 
360, en un autèntic feed-back entre tot allò que passa dins i fora l’escola, i no se’ns 
escapa que el ple desenvolupament de l’educació a temps complet ens demana també 
una reorganització dels calendaris escolars i d’uns horaris educatius més flexibles 
i adequats a la dimensió comunitària de l’educació. Per tant, el que demana aquest 
programa educatiu en xarxa, propi d’aquest segle XXI, és l’elaboració i el desplega-
ment d’un seguit de polítiques educatives a tots els nivells, tant nacional com muni-
cipal i territorial, que fomenti i reguli aquesta perspectiva 360 d’educació a temps 
complert. Això és el que avui venim a sol·licitar a aquest Parlament, perquè a par-
tir del consens polític per l’educació del país, insti el Govern a desenvolupar-ho.

També demanem la plena assumpció del caràcter educatiu per part del Departa-
ment d’Educació, tal com marcava la LEC. El desenvolupament de normatives que 
afavoreixin el lligam educatiu dins i fora del centre, i el treball coordinat entre edu-
cadors i docents.

Moltes gràcies.

Ismael Palacín Giner (director de la Fundació Jaume Bofill)

Gràcies, Pilar. Gràcies a totes i a tots vosaltres per acollir-nos i escoltar-nos. Jo 
desenvoluparé més l’eix de les propostes per garantir l’equitat, la igualtat d’oportu-
nitats i evitar els escenaris d’exclusió.

Abans d’això, per això estava pensant..., aquest matí justament amb el Carles, 
rebíem unes organitzacions del País Basc, no? interessades a com podien, allà, des-
envolupar un model com aquest. Jo els feia una reflexió amb la que vam començar 
l’aliança, que vam dir, quan plantegem aquests temes que esteu sentit aquí, tothom 
hi està d’acord en general. Perquè així ningú hi està en desacord, eh? I no us parlo 
d’ara, eh?, sinó de fa dos anys, de fa deu, de fa vint. Però en canvi, pràcticament nin-
gú està disposat a fer res seriós perquè això passi, perquè això sigui política pública, 
perquè això sigui un dret reconegut.

És a dir, hi ha temes que són controvertits, i polèmics d’entrada, no?, en que hi 
ha divisió. En aquest, doncs, el normal és trobar-se un gran consens, acompanyat de 
molta inacció. I una mica, la meva feina potser ara és explicar-vos per què aques-
ta inacció, diguem-ne, ja seria tard per tenir-la, no? i per què, si l’hem tinguda fins 
ara, doncs, a partir d’ara, no la podem tenir. En primer lloc, la pregunta és dir, en 
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quins temps vivim, no? És a dir, quins són els reptes educatius de la generació que 
estem aquí. O les diferents generacions que estem aquí, eh? Un, indiscutible, té a 
veure amb l’equitat. I això és política a tots els països, de tots els colors. És a dir, els 
països que han millorat educativament, que han fet apostes..., les han fet gràcies a 
una estratègia deliberada i prioritària d’equitat, eh? Fins i tot us diré, no hi ha països 
campions en Pisa, en excel·lència, eh?, que no siguin, al mateix temps, campions en 
equitat. És a dir, no hi ha un joc de suma zero, com a vegades ha volgut semblar.

Quin és el repte, dèiem, d’aquesta revolució educativa? L’equitat. En segon lloc, 
estem veient aquests dies la primavera pedagògica, o la revolució educativa a les 
escoles, en que es qüestiona el paper dels exàmens, el model d’avaluació, les dis-
ciplines, la transmissió com a tal..., aquesta és la revolució educativa que podem 
dir pendent. La que hauríem d’haver fet fa vint, trenta, quaranta i potser cinquanta 
anys, i ja teníem eines i metodologies per fer-ho, ja hi havia pioners i pedagogs des 
de fa més de cent anys, que havien desenvolupat això, i senzillament, doncs, ara s’es-
tà discutint com estendre’l, més enllà de les escoles pioneres i els mestres pioners. 
Però avui us venim a parlar del que és la propera revolució educativa, la que està 
emergint, la de la nostra època, eh? Que té dos vectors. El primer vector és el que 
abans us explicava el Carles, la personalització de l’aprenentatge, eh? més enllà ja de 
l’aprenentatge significatiu, de l’aprenentatge rellevant, de l’aprenentatge actiu, eh? La 
veritable apropiació de l’aprenentatge per part de l’aprenent.

I, en segon lloc, la garantia d’oportunitats extraescolars. Per què parlem de perso-
nalització? Perquè el gran potencial i la gran necessitat d’innovació en la societat del 
coneixement passa per reconèixer el potencial d’aquestes trajectòries d’aprenentatge 
al llarg i a l’ample de la vida. I això, vol dir ampliar oportunitats d’aprenentat ge, re-
conèixer els aprenentatges no formals, les trajectòries d’aprenentatge molt guiades 
pels interessos i les capacitats, no? i les vocacions de cada alumne com a nou motor 
de l’esforç, no? i de la diversificació d’aprenentatges. I, en aquest sentit, estem parlant, 
diguem, el que aquí li diem Educació 360 estem parlant, en definitiva, d’una nova 
generació tant de models educatius, com de polítiques educatives, eh? Que en altres 
països com Alemanya, el Regne Unit, o els Estats Units, li diuen en un llocs con-
nected learning, o aprenentatge connectat; extended education time, no?, l’educació 
estesa; ciutats d’aprenentatge; ecosistemes d’aprenentatge, o, a Alemanya, l’educció 
a temps complet, no?

Diguem, a diferents llocs del món està emergint com a model i com a política 
pública. Però la tercera gran revolució aquí, ve aquesta garantia de l’educació ex-
traescolar. Per resumir-ho bé, avui qui té una família amb uns certs bons nivells 
d’instrucció, un bon capital cultural i bona renda, tendeix a orientar, a acompanyar, 
a aconsellar els seus fills per triar activitats que en diem molt capitalitzades, eh? Se-
gurament anirà a una escola que inverteix recursos en ampliar-les, no? i si vau  veure 
fa pocs dies les desigualtats de quota entre escoles públiques de Barcelona, són real-
ment enormes, no? i venen derivades exactament d’això. I finalment, a finançar, a 
pagar les famílies, a preu d’or, no?, no sé si vostès tenen fills; però si tenen dos o 
tres fills, doncs, pràcticament la factura d’extraescolars, no? L’escola pública no és 
gratuïta, no? Jo en tinc tres i us asseguro que no és gratuïta. I les activitats extra-
escolars, pràcticament..., em sortiria més barat pagar-los un màster a cadascun que 
no quan compto el que costa la música, l’art..., un conjunt d’oportunitats educatives 
que, qui pot, les paga i qui no pot, no les paga i molt sovint, no les té. I encara que 
les pugui pagar, tampoc les escull.

És a dir, el tema d’equitat amb relació a l’Educació 360 té a veure amb uns 
quants vectors. La primera, la qualitat del que diem l’aprenentatge extraescolar avui 
dia és un veritable currículum ampliat, eh? És a dir, al final, tots aquests aprenentat-
ges, que abans eren com suplementaris, acaben constituint un veritable currículum 
ampliat de gran qualitat, amb relació a les escoles. Fora de les hores lectives, s’apre-
nen llengües, s’aprèn música, cultura i creativitat, expressió, teatre. Els esports, que 
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només estan relacionats amb hàbits saludables i lluita contra el sedentarisme, sinó 
amb competències, com treballar en equip, autodisciplina. Temes de robòtica, co-
dificació, activitats de natura, eh? I per tant, hi ha uns ciutadans que tenen accés a 
aquest currículum ampliat i uns altres que no. I les dades ens diuen això.

En segon lloc, sabem que aquest currículum ampliat, no només és complemen-
tari, sinó que, a més, procura fins i tot un millor rendiment acadèmic. És a dir, am-
plifica el propi rendiment acadèmic tradicional. En tercer lloc, té relació amb el 
descobriment dels propis talents, dels propis interessos, de les pròpies vocacions de 
cada alumne. En uns alumnes sí, i els altres que no tenen aquest enriquiment, no. 
I en quart lloc, amb el que en diem el desenvolupament del que es diuen ara compe-
tències del segle XXI, eh? Aquestes competències en cooperació, comunicació, crea-
tivitat, ciutadania, pensament crític, resolució de problemes, educació del caràcter, 
perseverança, no? Per dir-ho així. Aquestes competències, rarament s’aprenen en en-
torns que no siguin vivencials, d’interacció social, molt guiats pel repte, molt guiats 
per la motivació, eh?

És a dir, aquí el que tenim és la gran oportunitat, en termes d’equitat, que un 
infant educat en la nostra societat ha de poder aprofitar tot el que la seva família li 
ofereix, però, precisament, no ha d’estar limitat per les oportunitats o les limitacions 
culturals, econòmiques o instructives de la seva família, sinó que els béns culturals, 
els coneixements, les oportunitats d’aprenentatge, són de tots i han de ser per a tots. 
Això vol dir que ens cal crear un marc legal en aquest sentit. I el Carles deia: «A Ca-
talunya tenim uns actius importantíssims, que no estan connectats, que no estan va-
loritzats, i que necessitem convertir-los en política pública.»

Hi ha altres països on ja tenim precedents d’això, eh? Als Estats Units, per exem-
ple, hi ha una llei federal, que dota de recursos federals executats pels estats, muni-
cipis i districtes, amb un alineament cada cop més fort. A França, amb projectes in-
tensius, amb recursos en zones desafavorides. Alemanya aposta perquè hi hagi més 
escoles que ampliïn tota la seva oferta extraescolar i siguin un lloc d’oportunitats. 
I això passa per algunes de les oportunitats de coneixement que deia el Carles, que 
és analitzar quan costen aquestes activitats, qui les paga, qui se’n veu privat, quan 
costaria una política d’aquest tipus si fos uniforme. I si fos amb vies de tarifació so-
cial, pagades segons renda? És a dir, innovar, també, en les formes de pagar, proveir 
i garantir que tothom pot tenir això i estudiar polítiques comparades.

Per acabar, alguns d’aquests reptes, si els intentem visualitzar en concret, com ens 
els imaginaríem? Ens imaginaríem un temps de migdia que permeti garantir aquests 
espais de qualitat que deia ara la Pilar, però amb un camí realista d’amplia ció de be-
ques vers la universalització. Vol dir uns criteris d’horaris escolars que defugin la 
implementació que hi ha a tantes comunitats espanyoles de la jornada intensiva, de 
convertir l’escola en una acadèmia matinal, que privatitza tot el temps de la tarda per 
qui el pot tenir privatitzat i deixar fora els que no, eh? Vol dir contemplar els costos 
de l’educació escolar, colònies, excursions, aquests costos de gran valor educatiu. Vol 
dir, des de la Generalitat, recolzar els municipis per dotar plans municipals de provi-
sió educativa de fora d’escola, amb estratègies de plans de barri i territoris de com-
plexitat.

Vol dir sistemes de beques, o de crèdits d’hores, en què tots els alumnes –sobretot 
aquells que no tenen accés directe– hi puguin accedir, vol dir potenciar, reforçar les 
AMPAs, perquè fomentin, diguem-ne, aquesta oferta prou rica. Vol dir fer planifica-
cions i ajudar a sis, set centres d’un territori a fer una planificació estesa, compartida. 
No cada centre té perquè oferir-ho tot. Vol dir els plans d’entorn que van ser, en el seu 
moment una política molt avançada, molt visionària i que, amb la crisi es van retallar 
pràcticament a zero, tornar-los a dotar com una veritable política de primer nivell.

O vol dir, per exemple, en el terreny de la recerca és molt conegut el que es diu 
el summer gap, és a dir, la pèrdua d’estiu, no?, el fenomen pel que, sobretot els estu-
diants d’entorns desafavorits, perden molts coneixements durant l’estiu, que no re-



DSPC-C 235
2 d’abril de 2019

Sessió 13 de la CE  11 

cuperen, eh? I per tant, cada estiu hi ha una pèrdua. I planificar estius especialment 
enriquits en clau comunitària perquè l’estiu sigui un moment de guanyar i no pas de 
perdre, eh? Vol dir reconcebre i reenriquir l’oferta dels centres educatius, sobretot 
aquests territoris, perquè el centre sigui concebut, l’escola, no com un node, no?, o 
si voleu com un hub, no?, d’oportunitats educatives.

I obrir tots els espais extraescolars perquè sigui un espai comunitari i superar 
d’una vegada aquella idea que hi ha –en part, en molts municipis s’ha començat a su-
perar– que el poliesportiu és el lloc on un va a fer músculs, no?, en comptes del lloc 
on també pots aprendre hàbits sans, dieta sana i a reflexionar sobre salut. El CAP és 
el lloc on et fan una recepta, en comptes d’un lloc de creixement, no? i també d’apre-
nentatge sobre el que és una vida sana, i la biblioteca que, per sort, és potser l’equi-
pament més avançat, que ha superat la idea..., ja no és un dipòsit de llibres, no?, sinó 
que és un centre d’informació, de creació, de treball en equip.

Moltes gràcies.

El diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona 
(Rafael Homet Ventayol)

Gràcies. Diputades, diputats; primer de tot, un agraïment per la invitació. Com 
molt bé explicava el Carles Barba al principi, en aquest programa es tracta, sobre-
tot, de fer un canvi de mirada i de posar les persones al centre del seu propi itinera-
ri educatiu, de la seva trajectòria educativa al llarg i ample de la vida. Això vol dir 
que, des d’una perspectiva política, ens obliga a replantejar-nos la tradicional mirada 
entre competències cap a una mirada sobre política, sobre política pública. Amb una 
paraula i un concepte molt clau, que és el de corresponsabilitat. 

Per definir aquests recorreguts i itineraris personalitzats, per afavorir-los, que 
tothom tingui i pugui realitzar aquests itineraris amb una visió d’equitat, com molt 
bé deia l’Ismael, ens hem de preguntar qui coordina tot això? Qui té aquesta visió, 
aquesta mirada sobre el territori –com també ens reclamava la Pilar– sobre tot allò 
que està passant en una zona determinada?

Qui pensa què hi ha, qui pensa què no hi ha? Què faltaria i què s’hauria de po-
tenciar? L’ajuntament, en aquest aspecte, és un actor privilegiat en el sentit que és 
un molt bon enllaç entre el projecte educatiu nacional, entre la Llei d’educació d’un 
país i dels projectes educatius de cada un dels centres. I el que pot fer i el que ha de 
fer és que això sigui un trànsit natural entre aquests projectes educatius i que aju-
di a potenciar i a treure, doncs, el millor de cada un d’aquests projectes. On pen-
sar aquesta estructura i aquestes necessitats té diverses preguntes. Una d’elles, ara 
mateix, l’esmentava l’Ismael per acabar. On es troben l’entrenadora d’atletisme? El 
monitor d’esplai? La professora d’educació física? La doctora del CAP? Tenen un 
espai de trobada? Tenen algun lloc on debatre aquesta necessitat de política pública?

Actualment, estem dotats dels consells escolars municipals, que com el seu propi 
nom indica, són escolars. I per tant, van adreçats als centres d’educació obligatòria, 
bàsicament. Hem d’anar avançant on aquest programa entén que un bon punt de tro-
bada cap a avançar seria la creació de consells d’educació municipal, on es puguin 
trobar tots aquests actors, tothom qui se sent identificat com a agent educatiu d’una 
comunitat. Perquè la voluntat del programa Educació 360 és la d’exploració. No tenim 
certeses absolutes en aquest moment, tenim molts més interrogants que no pas respos-
tes, però és que aquest programa es tracta d’això, és un gran programa d’aprenentatge 
col·laboratiu. I per tant, afrontar diversos reptes que tenim, que en aquests moments, 
com a societat veiem que no els estem donant prou resposta, afrontar, doncs, aquestes 
problemàtiques d’accés, aquesta diferència de fins a sis mil hores que esmentàvem al 
principi, des de la perspectiva de cada realitat territorial i des de cada realitat social.

Tenim molts reptes i aquest programa del que es tracta és d’aprendre conjunta-
ment a afrontar aquests reptes. Quines solucions hem trobat, quins fracassos hem 
tingut, per què hem fracassat i sobretot, com convertim aquest espai, que queda fora 
de la regulació en aquests moments, des de la regulació, des d’una llei marc, per en-
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tendre’ns, com ho convertim en política pública, que és la gran demanda que tenim 
en aquests moments. Això passa per convertir-ho en política pública per un treball 
transversal, per exemple, entre les regidories d’un mateix ajuntament. Que la regido-
ria d’educació o la regidoria de cultura, la regidoria de salut, la regidoria d’esports, 
entenguin que són elles qui s’han de posar al servei de les persones i d’aquest trànsit 
educatiu. Però també, dintre, entre el mateix ajuntament i les entitats que conformen 
un municipi. Perquè el Club d’Atletisme, per què no té cap mena de relació amb l’ins-
titut, quan estan treballant amb franges seguides amb les mateixes persones, amb les 
nostres adolescents i a vegades, amb una distància, fins i tot física, de pocs metres?

Però també entre el municipi i la comarca. Som un país molt divers, pel que fa a 
la distribució territorial i a la distribució de població. Per tant, el programa Educació 
360 no pot tenir la mateixa resposta, la mateixa estructura al barri de la Gornal, de 
l’Hospitalet, per exemple, que el Consorci del Lluçanès, o a la comarca del Moia-
nès, perquè són comarques..., o a la Terra Alta, per exemple, perquè són comarques, 
són situacions territorials, molt diferents. I per tant, hem de pensar quina és la mi-
llor manera d’articular aquestes governances; quina és la millor manera d’articular 
aquestes aliances entre els centres, entre les persones que van als centres i els muni-
cipis, les comarques i tots els estaments educatius.

Bàsicament, i el que es tracta –i m’agradaria acabar amb això– és que el que in-
tentem és fer efectiu el dret a l’educació. Aquest programa el que vol, sobretot, és 
fer efectiu el dret a l’educació per a tothom i a tothora. I, per tant –i torno al principi 
de la intervenció– posar la persona al centre del seu propi itinerari educatiu és im-
prescindible.

Moltes gràcies.

Carles Barba Boada

Bé, moltes gràcies i si us sembla, ara us farem arribar una carpeta on tenim al-
guns opuscles, diguem-ne, que resumeixen els continguts. O sigui que hi ha..., si els 
volen anar veient..., i també les propostes de política municipal.

El president

Moltes gràcies als compareixents, moltes gràcies al senyor Barba, senyora Ga-
llardo, senyor Palacín i senyor Homet.

Ara, si els sembla... (Veus de fons.) Moltes gràcies. Obrirem un torn de paraula 
de tots els grups parlamentaris, per un temps d’uns deu minuts per grup parlamen-
tari. I com que és una proposta de compareixença conjunta, ho farem de grup parla-
mentari major a grup parlamentari menor. Per tant, en primer lloc té la paraula, en 
nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada senyora Sonia Sierra.

Sonia Sierra Infante

Moltes gràcies, senyor president. Bona tarda a tothom, benvinguts i gràcies per la 
seva explicació. Jo, per preparar aquesta compareixença vaig anar al web impulsor i 
vaig anar, també, a la Fundació Jaume Bofill. I el primer que vaig trobar va ser –i cito 
textualment– una cita que també ha dit el senyor Barba: «Educació 360 és una inicia-
tiva educativa, social i política.» Jo, d’entrada, els vull agrair que siguin sincers, que 
reconeguin que això és una iniciativa política, perquè de fet, el vídeo promocional, i 
avui també tenim aquí parlant una persona que és regidor i diputat provincial d’Es-
querra Republicana de Catalunya.

Però a més, vaig anar al web dels altres impulsors, de la Federació de Movi-
ments de Renovació Pedagògica, i què em vaig trobar? Vaig trobar una entrada que 
diu, i cito textualment: «Volem mostrar el nostre rebuig a les declaracions en contra 
del nostre model educatiu d’èxit reconegut internacionalment i instem la comunitat 
educativa a mostrar el seu rebuig a les declaracions del ministre d’Afers Exteriors i 
d’Educació, i dels representants del Partit Popular i Ciutadans, contra aquesta gran 
mentida que s’arrossega de fa temps, i exigim una disculpa pública envers la comu-
nitat educativa i els professionals de l’educació.»
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En primer lloc, jo no sé ben bé perquè em fiquen al mateix sac que uns minis-
tres que jo he estat molt crítica amb ells, que no recordo haver coincidit gaire en res. 
Però tampoc sé a quines declaracions ni a quines mentides es refereixen. Perquè, 
de fet, jo fa anys que soc la portaveu d’educació a Catalunya i no recordo haver dit 
cap mentida respecte a l’educació. Però a més, com jo soc membre de la comunitat 
educativa, perquè he estat professora durant vint anys, tampoc recordo cap qüestió 
per la que jo m’hagi de demanar disculpes a mi mateixa, com formant part de la co-
munitat educativa i alhora membre de Ciutadans. La veritat és que és una cosa una 
mica estranya, això que proposen, però ara suposo que ens ho explicaran.

També em sembla curiós que diguin que Ciutadans ha de demanar disculpes –in-
sisteixo– encara no sé per què, però no comentin res de demanar disculpes dels par-
tits que han fet retallades en educació, que són els culpables d’estar com estem. Les 
persones que han fet retallades, que són Convergència, que són Esquerra Republica-
na, que són el PP i que són els Socialistes a nivell estatal; però nosaltres no. Però és 
curiós que els que hem de demanar disculpes som nosaltres. Amb això queda ben 
clar que això és una iniciativa política, com han reconegut des del primer moment. 
I, insisteixo, és cosa d’agrair.

Però torno a aquesta cita, que diu que ens acusa d’una gran mentida, que jo en-
cara no sé quina és. Però el curiós és que vostès, en aquesta cita, sí que diuen una 
gran mentida, i és dir que: «El sistema educatiu català és un model d’èxit reco-
negut internacionalment.» A veure, què és un model d’èxit? Si per a vostès és un 
model d’èxit una escola que segrega, que s’ha de fer un pacte contra la segregació 
per què segrega? És una qüestió personal, vostès consideren un model d’èxit un 
model que segrega. Nos altres, no. El que és mentida és que tingui cap mena de re-
coneixement internacional. No té cap mena de reconeixement internacional. I mira, 
en l’anterior legislatura vaig dir: Departament d’Ensenyament, si us plau, ja que 
dieu que hi ha un reconeixement internacional, vull un document que ho acrediti. 
No me’n van enviar cap.

Ho he tornat a provar en aquesta legislatura, i m’han enviat aquest (l’oradora 
mostra un full a la sala), que, evidentment, no reconeix cap tipus de suport interna-
cional i el que fa és donar les gràcies al Govern d’Espanya per com tracta les llen-
gües cooficials i el que fa és dir que s’ha de reforçar l’ensenyament en llengua ma-
terna, que és justament el que no fa el nostre sistema. És a dir, no només no reconeix 
cap suport internacional al sistema educatiu català, sinó tot al contrari. Llavors, clar, 
és curiós que vostès ens acusin de mentir, ja m’explicarà quina mentida hem dit i, 
alhora, facin servir una mentida que és aquest èxit internacional.

Que potser jo estic equivocada, aquest Govern està equivocat i l’anterior Govern 
també estaven equivocats i vostè sí que té documents acreditatius que reconeguin 
aquest èxit internacional. Que ni els governs de la Generalitat ni jo coneixem, per-
què, a més, cal recordar que fa un any, el Parlament Europeu li va enviar una carta 
al conseller d’Educació, al senyor Bargalló, dient que havien d’aplicar el castellà 
com a llengua vehicular, cosa que no es fa. Si el Parlament Europeu et fa un adver-
timent que no estàs fent bé les coses, això no coincideix amb aquest reconeixement 
internacional, que insisteixo, cap Govern m’ha sabut demostrar.

Bé, vostès aposten per una educació a temps complert, i això a mi, d’entrada, 
clar, em sembla una bona idea, evidentment. El que passa és que a mi em fa una 
mica de por pensar què faran vostès amb una iniciativa, que reconeixen que és po-
lítica, a temps complert. Perquè nosaltres és que justament estem en la línia contrà-
ria; estem en la línia que la política posi les mans al menys possible en l’educació i 
els criteris siguin pedagògics. I siguin de tenir un èxit escolar, cosa que per cert, a 
Catalunya no som líders en cap rànquing escolar de res. Nosaltres aniríem més en 
aquesta línia, que el temps sigui per ensenyar els alumnes, no per ficar més política 
o no per dedicar els webs a criticar la resta de partits. Perquè, com vostè compren-
drà, no fa gaire gràcia per al més de milió de votants de Ciutadans que som el partit 
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que va guanyar les eleccions, que vostès es dediquin a criticar-nos al seu web, amb 
els diners públics, perquè a més, reben diners públics.

És a dir, que tenim una iniciativa política impulsada per partits polítics que es-
tan aquí presents, i que volen tenir un tipus de control total amb el temps educatiu. 
Home, doncs, la veritat és que no sembla gaire engrescador pensar què poden fer 
amb tot aquest temps. I nosaltres, insisteixo, anem en la línia contrària, que és treu-
re la política, eh?, que la política tregui les mans de sobre de l’educació. Els poso un 
exemple de com concebem nosaltres aquesta educació.

Andalusia, que és on governem, on tenim la conselleria d’Andalusia, quina és 
la primera mesura que hem pres? Doncs la primera mesura que hem posat és clas-
ses gratuïtes de reforç durant el mes de juliol, en matemàtiques, anglès i activitat 
física.

Deixem de banda la política i fem servir els diners per a qui de veritat ho neces-
sita, perquè clar, parlant de diners, resulta que és que vostès, de la Diputació i els 
diferents ajuntaments, aquí ho tinc desglossat (la diputada mostra un full a la sala) 
des de 2016 fins ara s’han emportat un milió d’euros. Clar, com per criticar les re-
tallades de la resta de partits, si s’emporten un milió d’euros. Clar, mentre vostès 
s’emporten un milió d’euros, resulta que els nens autistes... –per cert, avui és el Dia 
Internacional de l’Autisme i vull enviar una abraçada molt forta a totes aquestes fa-
mílies i a totes aquestes criatures que, per cert, no reben gaire suport del Govern 
de la Generalitat–, deia que els alumnes amb trastorn d’espectre autista no es poden 
quedar als menjadors escolars. Vostès porten tres anys en funcionament i m’agrada-
ria saber què han fet perquè els alumnes amb trastorn d’espectre autista es puguin 
quedar, perquè en aquests tres anys, no es queden.

Tampoc poden fer activitats extraescolars, perquè no tenen el personal adequat; 
tampoc poden anar a les sortides..., no només ells, també per exemple, si un nen té 
diabetis tampoc no podrà anar a les colònies, llevat que la seva família pugui pa-
gar-se una persona perquè estigui al seu costat. Home, jo la veritat és que crec que 
aquest milió que s’emporten vostès, de diners públics, seria molt més interessant que 
anés a parar als nens amb trastorn d’espectre autista es poguessin quedar als menja-
dors escolars, que els nens amb necessitats educatives especials poguessin anar de 
colònies...

També han parlat d’estar en contra de la jornada compactada i l’han compara-
da amb la resta d’Espanya. Bé, se’ls oblida dir que a la majoria de països d’Euro-
pa també fan aquesta jornada compactada. I de fet, són moltes les famílies aquí, a 
Catalunya, que ho demanen. Per això el departament de la Generalitat continuarà 
un any més a fer el pla pilot, perquè moltes famílies ho demanen. Jo crec, perquè 
nosaltres som liberals i creiem en la capacitat d’elecció dels ciutadans, que si hi ha 
moltes famílies que ho desitgen, no entenem ben bé per què una iniciativa política 
com la seva s’ha de ficar amb aquesta jornada compactada. Hi ha altres maneres 
de poder fer servir els diners públics i els he posat l’exemple d’Andalusia, que és 
la nostra primera mesura al Govern, n’hi haurà d’altres. I aquests diners es poden 
fer servir a les tardes, doncs, per exemple, per no deixar ningú enrere. Que aquests 
alumnes que més ho necessiten, puguin tenir el suport necessari. Per a això no fa 
falta una organització política, una iniciativa política que s’emporti un milió d’eu-
ros, que segurament aquest milió d’euros estaria molt millor emprat en altres qües-
tions.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. Ara, en nom del Grup Parlamen... (Veus de 
fons.) No, fem tots els grups i després tindrem temps per respondre.

Moltes gràcies.
Ara, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el se-

nyor Xavier Quinquillà.
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Xavier Quinquillà Durich

Moltes gràcies, president. En primer lloc, donar la benvinguda a tots els repre-
sentants de l’Aliança Educació 360: Diputació, a la Federació de Moviments de Re-
novació Pedagògica, i a la Fundació Jaume Bofill.

Vull començar fent un reconeixement a la iniciativa, que s’entronque dintre d’una 
dinàmica molt instal·lada al nostre país, una dinàmica d’una permanent voluntat de 
renovació pedagògica i de replantejament de valentia. I per tant, des d’aquest punt 
de vista, doncs, ja l’agraïment i l’aplaudiment. Amb la idea de millorar un model 
que, per a la majoria és un model d’èxit; que és una eina de cohesió, que se sustente 
sobre valors democràtics on la política, no la política partidista, sinó la política en-
tesa com la gestió de l’espai públic, de la gestió de la convivència, des del respecte 
justament a la discrepància, ha de ser consubstancial amb el que és o ha de ser el 
model de l’escola catalana.

I en aquest sentit, aplaudim aquesta idea de donar aquesta perspectiva global 
a l’entorn de l’educació i amb aquesta idea de millora. De millora, justament amb 
aquest objectiu fonamental que compartim, d’equitat i d’accés a noves oportunitats 
educatives. Posant en valor àmbits que segurament fins ara no tenen, o no han tin-
gut el suficient reconeixement. I crec que aquest és un dels primers elements impor-
tants que aporte el projecte. Justament perquè certament aquest és un àmbit clau per 
reduir desigualtats i per tant, garantir oportunitats. Aquesta idea d’equitat des del 
reconeixement d’allò que ja existeix, crec que té un gran valor, justament perquè, 
d’entrada, ens permet reconèixer lo molt que ja tenim.

I per tant, hi ha un tema d’optimització de recursos ja existents, que em semble 
que és un avenç important, perquè justament posa en valor tot un món, tot un en-
torn que existeix des de fa molts anys, en el qual hi ha una tradició enorme i a més a 
més, d’un bagatge molt important, però que malauradament no ha tingut la suficient 
connexió amb l’entorn escolar. De fet, ja el terme «extraescolar» segurament és un 
terme que ja ens hauríem de replantejar, i que em semble que és una gran oportu-
nitat per a l’escola, però també, a la vegada, també una gran oportunitat per a tot 
aquest entorn, que és un entorn que està molt lligat i que diríem que és consubstan-
cial, fins i tot, a un model de país on –en aquest cas– l’associacionisme, la iniciativa 
d’àmbit més comunitari, doncs, té un arrelament molt important. I en aquest sentit, 
ens semble especialment important i necessari posar-ho en valor i donar-hi aquesta 
dimensió social.

Social, i a la vegada, també, educativa. Em semble també especialment interes-
sant aquesta idea de connectar aprenentatges i per tant, exercir un rol connector que 
situe, en aquest cas, els agents locals, especialment els ajuntaments, en un àmbit en 
el qual, efectivament, poden i han d’assumir un paper de lideratge en l’àmbit educa-
tiu. Bàsicament perquè són els que estan més a prop de la realitat, i per tant, tenen 
instruments per poder-hi incidir d’una forma més eficient, des d’aquesta mirada glo-
bal, d’aquesta mirada inclusiva, amb aquesta visió comunitària, amb aquesta idea de 
treball en xarxa, per tal de posar en valor tot el que, des de la comunitat es genere 
per tal de poder donar la màxima accessibilitat a tots aquests recursos.

Evidentment, aquesta accessibilitat va lligada, també, a recursos econòmics. 
I d’això en som conscients i, per tant, aquest és un dels temes a tenir en compte, des 
del punt de vista, també, de prioritats en el que són les polítiques educatives. A mi 
se’m plantegen algunes preguntes, a la vostra exposició. D’una banda, justament en 
aquest rol, en aquest rol que em semble interessant, de l’àmbit més proper, de l’àmbit 
municipal especialment. Des de la vostra experiència, m’agradaria saber una mica 
quina valoració en feu, de la necessària transversalitat i cooperació –d’una banda– 
entre les institucions públiques. També, on determineu o com determineu el rol del 
Departament en tant que autoritat educativa. És a dir, aquesta idea de posar en valor 
allò diguem-ne..., l’àmbit més proper, però amb la necessària, també, mirada global; 
aquest focus global que, evidentment, ha d’exercir el propi Departament.
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Des del punt de vista, també, de colideratges, o de coparticipació, hi ha un pa-
per important de la Diputació de Barcelona. M’agradarie saber, a nivell territorial, la 
implementació d’aquest projecte, quines vies té. I també quina possible participació 
pot haver, per part de la resta de diputacions. També, pel que fa a l’àmbit de la go-
vernança, la idea dels pactes locals per l’educació. M’agradaria saber una mica quin 
és el vostre balanç, sobretot pel que fa a la implicació dels agents i les dificultats que 
s’hagin pogut trobar, especialment els ajuntaments, en aquest sentit.

Com també, el que també apuntàveu, a la creació d’aquests consells educatius de 
ciutat, que certament em semblen una idea molt potent, perquè justament pot inclou-
re tot aquest sector d’una forma molt més normalitzada, molt més participada. Però 
també m’agradarie saber, tot això com s’encaixe amb l’actual model de consell esco-
lar municipal. És a dir, com es vehicule la coordinació o la complementarietat entre 
els dos òrgans. I tornant al tema del reconeixement, que em sembla un tema cabdal, 
reconeixement de tots aquests espais no lectius, eh? Extraescolars, etcètera..., crec 
que aquí encara hi ha molt de camí a recórrer. I m’agradaria saber quina valoració 
en feu, d’aquest reconeixement, no només per part de famílies, institucions, de l’opi-
nió pública, sinó especialment de l’àmbit més proper, de l’àmbit de l’escola. Una de 
les propostes que feu és la creació a nivell d’experiències, de claustres i equips direc-
tius ampliats, incorporant agents de tot aquest àmbit, diguem no reglat.

M’agradaria saber quina valoració en feu, vosaltres, respecte al reconeixement de 
tot aquest espai no lectiu per part, justament del col·lectiu docent, precisament, eh? És 
a dir, de l’àmbit lectiu, de l’àmbit reglat. Crec que també és un tema important, perquè 
si al final l’objectiu es que puguin cooperar amb un cert peu d’igualtat crec que també 
aquest reconeixement ha d’estar, d’alguna manera, regulat i consensuat per totes les 
parts, perquè realment sigui efectiu, no? I, finalment, volia fer una reflexió al voltant 
de l’oportunitat. Abans ho apuntava, oportunitat d’aquesta Aliança Educació 360, com 
una oportunitat no només per l’àmbit de l’escola, no només per aconseguir millorar 
tot aquest model educatiu i que, realment, pugui ser equitatiu i sigui garant d’igualtat 
d’oportunitats per tothom, sinó que també, a la vegada, és una gran oportunitat per a 
tota la comunitat. I jo diria que, especialment, per a tot el teixit associatiu, sociocultu-
ral, posant en valor, per exemple, la cultura, i en el seu paper com a eina de cohesió.

Crec que això, també pot generar un canvi de paradigma respecte al paper 
d’agents relacionats, per exemple, amb la cultura de base en el món de la cultura po-
pular, per exemple. És a dir, ateneus, caus, orfeons, castellers, esbarts, etcètera, no? 
També el paper d’equipaments culturals, en el sentit de visualitzar tot aquest món, 
que esdevé també recurs comunitari estratègic, en aquest cas, per reduir desigualtats 
i afavorir l’accés a noves oportunitats en l’àmbit de l’educació, no? I per tant, tam-
bé em semble necessari obrir un debat respecte a la vinculació imprescindible, en 
aquest cas, entre educació i cultura, amb una visió més comunitària, que ens obliga 
a treballar de forma, justament més transversal, educació i cultura. I per tant, això 
ens obliga també a revisar les prioritats en matèria de polítiques públiques.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Quinquillà. Ara, en nom del Grup Parlamentari Republi-
cà, té la paraula el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. Bé, bona tarda. Els seré sincer, jo en el meu cas, per 
preparar la compareixença no vaig anar a visitar cap pàgina web, vaig anar a visitar 
centres educatius, reglats i no reglats i li puc garantir que en aquests centres edu-
catius, ni vaig trobar regidors, ni vaig trobar diputats, ni vaig trobar mentides. Per 
tant, li aconsello que deixi de visitar pàgines web, visiti centres educatius, parli amb 
professors, parli amb claustres i, a partir d’aquí potser tindrem un debat més ma-
dur i potser podrem arribar a consensos que, precisament, entenc que és l’objectiu...
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El president

Si us plau, compareixença...

Bernat Solé i Barril

Bé, en primer lloc, agrair als compareixents avui la seva presència aquí. Agrair, 
també a totes les persones que els han acompanyat, l’afluència massiva en aquesta 
comissió demostre que és un tema que interesse molt, que és un tema que hi ha mol-
tes persones que hi estan treballant. I sobretot, també agrair-los aquesta oportunitat 
que han donat vostès al país d’obrir un espai de reflexió en matèria educativa. Molts 
cops, sovint, en aquests grans temes de país, és difícil intentar posar sobre la taula, 
precisament aquests temes, per generar debat. I vostès, el que fan amb això és preci-
sament això, que se’n pugui parlar, que se’n pugui parlar d’una forma global, d’una 
forma seriosa, i d’una forma completa.

També agrair-los el conjunt d’activitats, reunions, presentacions, material que han 
difós arreu del territori i a partir del qual, doncs, avui hi ha un teixit educatiu que s’està 
interessant molt per aquestes idees que vostès proposen. Per tant, un triple agraïment. 
Des del Grup Parlamentari Republicà, compartim plenament l’objectiu d’aquesta mi-
rada 360, d’aquesta mirada a temps complet. No aquesta mirada de 360 que a vegades, 
hi ha algun grup que semble que giri sobre sí mateix, sinó aquesta mirada que permet 
mirar arreu, a tots els espectres, en tot l’angle que se’ns ofereix quan ens plantegem 
l’opció educativa que pot tenir un infant dins d’un municipi o dins d’un territori.

A l’educació cal tenir molt clar que, per una banda, tenim els mitjans, i aquests 
mitjans ens han de portar a uns objectius. I per nosaltres, com a Grup Parlamen-
tari Republicà, els objectius són clars, són clars i nítids. La garantia de la igualtat 
d’oportunitats, que ens ha de portar a un país on hi hagi plena cohesió social, a una 
possibilitat de realització individual i col·lectiva, que l’infant pugui realitzar-se en 
el present i en un futur, perquè sovint parlem dels infants com a ciutadans de futur. 
No, no, els infants són ciutadans de present. I per tant, ham d’aconseguir que es re-
alitzin en el present i, evidentment, en el futur; una realització personal i col·lectiva.

I finalment, aquest dret a l’educació. M’ha agradat molt la reflexió que s’ha fet 
del..., crec que ha sigut el senyor Palacín, que ha parlat de dret a escolarització o dret 
a educació. Totalment d’acord, ham d’avançar molt més que el dret a l’escolarització 
i anar al dret a l’educació. 

Per nosaltres, aquest model 360; aquest model d’educació a temps complet, es 
base en tres grans vectors, que també s’ha comentat. Ens agrada la idea que el cen-
tre educatiu sigui aquesta mena de node a partir del qual se’ns generin moltes opor-
tunitats. I un primer vector, serie aquesta connexió de temps i espais educatius. Per 
molts motius, un primer motiu..., en podria anomenar molts, eh?, un primer motiu: 
la continuïtat del projecte educatiu.

El que no té sentit és que, en un determinat centre educatiu, o en un determinat mu-
nicipi, hi hagi un projecte educatiu, i que, a partir de l’horari reglat, canviï totalment 
l’objectiu d’aquest projecte educatiu i no hi hagi una connexió pedagògica entre el que 
ensenyem o transmetem abans de les quatre i mitja i després de les quatre i mitja. Per 
tant, penso que la continuïtat d’un projecte educatiu és indispensable. Per altra banda, 
la connexió d’informació educativa. Sempre poso el mateix exemple: quan a l’escola 
ens arribe un nen trist, per una situació familiar determinada, aquest nen, a partir de 
les quatre i mitja no deixa d’estar trist; continua estant trist. I farà música o farà an-
glès, en aquesta situació. Per tant, ham d’intentar generar aquests vincles. Sé que la 
legislació vigent no ens ho pose fàcil, però ham de generar aquests vincles, aquests 
protocols que ens permetin transmetre la informació i que, en tots els espais educatius 
de l’infant, es pugui disposar de la màxima informació i de la màxima coordinació.

Un altre element a tenir en compte a nivell de connectar: l’aprofitament de recur-
sos existents, tant a nivell material, a nivell d’infraestructures, com a nivell humà. 
A nivell d’infraestructures, no té sentit que en una ciutat, doncs, cada centre educa-
tiu disposi d’uns equipaments i que aquests equipaments, a partir d’una certa hora, 
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es tanquin i se n’obrin uns altres, d’exactament iguals, per fer una tasca que es po-
drie fer perfectament en aquests equipaments, probablement més ben dotats si no-
més n’hi hagués un que es pogués compartir.

Un altre element a tenir en compte per connectar el temps, és la millora dels ho-
raris. Estic convençut que aquest model 360 ens permetrie avançar cap a aquesta re-
forma horària; que les famílies, a partir d’una certa hora poguessin dedicar-se a allò 
que vulguin dedicar-se, al temps de lleure, a compartir, a compartir temps amb els 
fills. I per tant, també ens agrade en aquest sentit. Crec que la Pilar ha reivindicat 
l’espai migdia com a espai educatiu. Evidentment, a partir d’una regulació –i no ens 
ha de fer por regular l’espai migdia, de fet, crec que és indispensable regular-lo– sal-
vant, evidentment, les reticències que hi ha hagut en la possibilitat de la intromissió 
de les empreses privades, etcètera, i avui no obrim aquest debat, però crec que s’ha 
de regular. Però regular-lo per tal de concebre’l com un espai educatiu. Per tant, en 
aquest primer bloc, jo els demanaria si han valorat si aquesta opció pedagògica que 
vostès plantegen encaixe amb la legislació vigent, o caldrie fer algun retoc a la LEC 
o a la legislació vigent que tenim en aquests moments.

El segon vector a tenir en compte, el de reduir la segregació escolar, que el senyor 
Palacín n’ha parlat a bastament. És evident, que si fem una fotografia de les famílies 
que, en aquests moments, accedeixen a unes activitats extraescolars determinades, 
probablement aquesta mateixa fotografia es reproduirà d’aquí a vint-i-cinc anys. I els 
fills d’aquestes mateixes famílies, seran els mateixos adults que els seus propis fills 
faran les mateixes activitats extraescolars. Per què? Doncs, perquè no vencem aques-
ta segregació; perquè en aquestes activitats extraescolars no hi ha un accés universal. 
I per tant, ham d’avançar perquè aquest model 360 permeti aquest accés universal i 
que tothom tingui les mateixes possibilitats d’accedir a aquestes activitats. Per altra 
banda, vincular les famílies en els projectes educatius. El potencial que tenen les fa-
mílies és immens, és immens perquè de fet, són els agents que coneixen més bé els 
seus propis infants. Per tant, desaprofitar aquest potencial és no comptar amb tots 
els elements necessaris per a fer un bon model educatiu.

Per tant, en aquest bloc de la segregació escolar, els voldrie demanar si tenen 
algun indicador quantitatiu o si més no, qualitatiu, de que en aquells projectes o 
proves pilot on s’ha implementat el model 360 hi ha hagut una millora pel que fa a 
la segregació escolar. I un tercer vector, que crec que aquest sí que el posen en els 
seus documents, que és la millora del progrés acadèmic del mateix infant. És a dir 
aquesta analogia de, aquell infant que viu en un model no segregat, doncs, és garan-
tia també d’èxit educatiu. Un model que, sobretot, potenciï les capacitats de cadascú. 
Aquest model de valorar les intel·ligències múltiples, la capacitat social, la capacitat 
artística, la capacitat creativa, la capacitat de treball en equip, etcètera.

Finalment, concreció: com avancem? Com avancem perquè això sigui una reali-
tat? Ha quedat clar que aquí el que cal és una bona coordinació entre tots els agents 
educatius, principalment ajuntaments, els propis centres escolars, Departament 
d’Educació i tots els agents educatius que hi pugui haver en un municipi, siguin en-
titats esportives, etcètera. Jo, de fet, avançaria, i més que col·laboració parlaria de 
corresponsabilitat. L’objectiu dels ajuntaments no ha de ser col·laborar en l’educa-
ció dels nostres infants, sinó que ens ham de sentir responsables de l’educació dels 
nostres infants. S’ha dit, hi ha experiències que s’han fet i que s’estan fent i que han 
donat molt bon resultat. Per tant, a partir d’aquestes experiències, podem aprendre, 
podem transmetre-les a aquells municipis que s’hi vulguin acabar sumant.

Aquí aprofito per fer localisme i dir que tot just fa una setmana, a l’ajuntament 
del meu municipi, doncs, ens vam adherir a l’Aliança 360. I ja per acabar, crec que 
vaig just de temps? (Veus de fons.) Sí? Un minut..., en aquests moments, l’òrgan que 
tenim als municipis per parlar d’educació és el Consell Escolar Municipal, i dona la 
casuística que el 70 o el 80 per cent del temps d’aquests consells escolars munici-
pals, es dediquen a parlar de quins dies seran les festes de lliure elecció, quin serà 
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el calendari escolar, etcètera. Potser ham d’avançar, crear aquesta mena de comis-
sió municipal d’educació i deixar o..., evidentment deixar..., parlar, també d’aquests 
temes que són prou importants, però destinar un temps important a posar sobre la 
taula tots aquells elements que han de contribuir a una bona educació.

I, finalment, l’objectiu aquest, eh? la cohesió social, que jo penso que és l’objectiu 
principal d’un sistema educatiu. Pel que fa a aquest últim bloc, demanar-los a aquells 
centres o a aquells municipis que es volen adherir a aquesta Aliança, a aquest mo-
del d’Aliança Educació 360, quins recursos humans i, o materials podrien arribar a 
disposar, i què han de fer els centres educatius si volen adherir-se a aquesta Aliança.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar, té la paraula la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, president; bona tarda. I en primer lloc, també agrair a tots els represen-
tants de l’Aliança per l’Educació 360 que ens acompanyen: la Fundació Bofill i la 
Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, la Diputació de Barcelona i totes 
les persones que també els acompanyeu i que formeu part d’aquesta iniciativa.

Realment felicitar-vos. En primer lloc, reconèixer la feina que feu. Em sembla 
que probablement sigui de les coses més interessants que s’estan movent a nivell 
d’educació a Catalunya, ho diem així. Dir que, des del nostre grup, evidentment, 
doncs, compartim també aquesta visió. Que l’educació va molt més enllà del que 
passa a l’escola, del que passa en aquest temps lectiu. I que, per tant, segurament 
hem d’anar a un abordatge molt més global, no tant centrat en els currículums més 
tradicionals, sinó en el com s’adquireixen les competències, no? Com s’adquireix 
aquest, també, el capital social. L’educació, en definitiva, a temps complert que de-
fenseu. Perquè, cada vegada..., i vostès ho deien, doncs, bona part dels aprenentatges 
que es produeixen, doncs, passen en espais i en temps no lectius. I això, en la me-
sura que passa, doncs, també entenem que pot ampliar la bretxa de les desigualtats 
en l’àmbit del lleure, no?

Entre aquells infants i joves que participen d’aquestes activitats complementàri-
es, extraescolars diverses, que els enriqueixen, no?, noves competències, noves habi-
litats, nou capital social, diferents relacions. I aquelles persones, no?, famílies vulne-
rables o en situacions, doncs, socioconòmiques més adverses, que no poden accedir 
a aquestes activitats, més enllà del que passi a l’escola, del temps lectiu, els instituts, 
no? I això, precisament, quan serien probablement aquells nens i aquells joves que 
més ho necessitarien o que més els podria ajudar a reconduir la seva estratègia, no?

El senyor Barba ho deia i jo ho havia vist a la Fundació Bofill, que recollia, 
doncs, una iniciativa americana, no? Expanded Schools, que deia que un infant de 
dotze anys amb oportunitats, acumulava sis mil hores més d’aprenentatge que un 
que no en té. I aquest, em sembla, doncs, que és un cost realment insuportable, no?, 
per una societat que voldríem cohesionada, que volem equitativa. Realment n’estem 
lluny, però són, doncs..., diferències molt grans que poden determinar i poden pesar 
molt sobre les trajectòries, no només formatives, sinó educatives, personals, laborals, 
de futur. I per tant, ens sembla molt important, i rellevant, que hagin aconseguit, 
doncs, situar aquest debat a l’agenda pública, l’agenda política, com ho han fet. Les 
complicitats que han teixit amb molts ajuntaments, segurament que amb una majo-
ria, amb altres administracions, amb una majoria de forces polítiques que entenem 
que tots ells, doncs, són aliats necessaris, segurament no suficients però són aliats 
necessaris d’això.

I que a més a més, requereix un cert compromís compartit, entre ajuntaments, 
administracions, comunitat educativa, centres educatius, entitats de lleure, o empre-
ses –fins i tot– de lleure. Però sobretot, el suport del que és l’autoritat educativa a Ca-
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talunya, no?, que en aquest cas, doncs, és el Departament d’Educació, és el Govern 
de la Generalitat. I aquí, per tant, la meva primera pregunta era doble, no? Primer, 
quina ha estat en general l’acollida de la iniciativa a nivell de municipis, d’ajunta-
ments. És a dir, segurament que és positiva, però quines preocupacions o quines di-
ficultats, alguna por? Quins elements, doncs, poden..., bé, diuen aquests municipis 
amb qui heu parlat, doncs, que més els preocupen o els dificulten la feina, no? I en 
segon lloc, per nosaltres el que és molt important és: quin és el compromís del De-
partament d’Educació en aquesta iniciativa, no? Quin compromís real vol dir això?

I ho pregunto, perquè el meu grup va presentar una moció al mes d’octubre de 
l’any passat, una moció sobre la igualtat d’oportunitats en el temps educatiu no lec-
tiu; per tant, molt vinculat amb això que estem parlant avui. Era fruit d’una interpel-
lació i incloïa diverses mesures interessants. Es va aprovar, jo diria que gairebé tota. 
Però clar, a dia d’avui, doncs, no veiem els recursos necessaris per abordar aquest 
canvi de paradigma de debò, no? Per abordar-lo ara, i en aquests moments, no? I és 
veritat que venim d’anys complicats, no?, doncs..., el Govern de la Generalitat ha 
abandonat una etapa educativa molt important, com és el zero a tres; estic parlant a 
nivell de finançament. L’espai de migdia n’hem parlat, també, sobrerament, doncs, 
exclou encara determinat alumnat amb necessitats educatives especials, que no té 
prou suport, no?, personal de suport per poder-se quedar en condicions normals.

O el servei de menjador a secundària, arran de la compactada, també hem viscut 
l’impacte que té això, no només per la pèrdua d’aquest servei, sinó per les ajudes vin-
culades a aquest servei, no? Assenyalo aquestes mancances, que em semblen les més 
flagrants per posar-nos en situació, eh?; no és que vulguem defugir responsabilitats. 
Però clar, evidentment, doncs, com deia, recolzem cent per cent aquest abordatge 
més global de l’educació a temps complert, de la mateixa manera que fa molts anys 
alguns municipis parlaven de les ciutats educadores, no? O parlem d’una societat 
que voldríem, parlar d’aquesta societat educadora, això entronca perfectament amb 
el que vostès plantegen. I per tant, entenem que els ajuntaments, com aquestes enti-
tats o fins i tot més que les entitats han de ser aliats i han de poder liderar i estirar 
del seu entorn.

Han de poder coordinar l’oferta, no?, informar, connectar aprenentatges dins i 
fora del lectiu, crear aquesta lògica col·laborativa, fins i tot ser-ne impulsors. Però 
com deia, també ens calen recursos del Departament, del Govern. No només diners 
per a beques, ajuts o subvencions, que també, no?, precisament per facilitar aquest 
accés a lleure per a tothom, sinó professionals, per a una millor orientació, o infor-
mació o impuls. I en aquest sentit, sí que els volia demanar: quines mesures creuen 
que serien necessàries per part del Govern, no?, que al final és la màxima autoritat 
per reduir aquesta bretxa educativa en l’àmbit educatiu no lectiu en aquests mo-
ments, no?

Som conscients que no hi ha pressupostos. Aquí és feina de tots els grups i 
d’aquesta cambra intentar, no?, estirar també i fer d’oposició i alhora promoure, no?, 
acció de Govern, també. Però sí que els volíem demanar opinió de coses concretes 
que creguin que, des del Parlament puguem fer per impulsar que el Govern de la Ge-
neralitat, que el departament en concret pugui comprometre’s més. Precisament per 
això, no?, per com fer realitat l’Educació 360 avui dia. No n’hi ha prou a obrir patis 
escolars, que està molt bé i els patis oberts són una bona iniciativa, però no n’hi ha 
prou. Si parlem dels plans educatius d’entorn també sabem que es van retallar. Calen 
més beques i subvencions, segurament que també. Com promovem aquest canvi de 
mentalitat, no? per on es comença? Vostès estan fent una gran feina, no?, en aquest 
sentit, de sensibilització, parlar amb totes les administracions implicades, però què 
més cal per fer aquest canvi qualitatiu, no?

I això enllaça amb el pacte contra la segregació, que entenem que és fonamen-
tal, que té molt a veure amb el que estem parlant avui, no?, precisament és dotar 
d’oportunitats i igualtat d’oportunitats, també, en aquest aspecte, no?, en el temps 
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complert. I per tant, són moltes incògnites. És a dir, compartint el fons, no?, i una 
mica en el sentit que deia el senyor Palacín, el total és com posem fil a l’agulla, no? 
En què comencem a comprometre’ns, quines mesures ens calen per passar a l’acció 
des de ja, al marge del que facin els ajuntaments, des del Govern de la Generalitat. 
I per tant, des del Parlament de Catalunya, què podem fer, en aquest sentit. I dir que, 
novament, els agraeixo la llum que aporten, que és molta. I si tenen aquestes pro-
postes concretes, els ho agrairíem.

I moltes gràcies, estem a la seva disposició.

El president

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

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies als compareixents, la veritat és 
que s’agraeix..., compareixences que portin reflexions més enllà del quotidià i de les 
batalletes parlamentàries i diguem-ne, plantegin objectius i plantegin reflexions una 
mica més a..., bé, no diria a mitjà termini, però sí més integrals i més ambiciosos. 
I que defugen més del quotidià i del tàctic. Jo..., hi ha una reflexió de fons que com-
partim, no?, segurament la necessitat de trencar aquesta dualitat, on l’escola és el 
lloc on et formes i t’eduques, i la resta de la societat fas altres activitats que no hi te-
nen res a veure, no?, i que segurament, cada cop formen –i en això estic d’acord amb 
la reflexió que feia el primer compareixent– forma menys part dels currículums que 
nosaltres podem, ja no presentar en una feina, sinó autoexplicar-nos i que descriguin 
les nostres capacitats, allò que hem estudiat de forma reglada, i s’hi van incorporant 
molts altres elements, que no s’han estudiat de forma reglada.

Jo crec que forma part, no? també, de la tradició social i urbana, especialment en 
les noves ciutats que es van crear durant el segle XX, de més enllà del dret a l’esco-
larització, quins elements construïm com a comunitat, per poder tenir altres espais 
en societat, on compartir-los, on desenvolupar habilitats, on viure en comunitat, on 
relacionar-nos, etcètera. Segurament molts dels centres excursionistes, dels esplais, 
de les associacions de veïns, de les activitats, a vegades lúdiques, a vegades més 
educatives..., també és una frontera bastant difusa. Però en tot cas, de compartir ex-
periències, d’adquirir habilitats, de viure en comunitat, etcètera, les hem vist créixer 
en molts dels nostres barris, en molts dels nostres pobles i en moltes de les nostres 
ciutats. Però segurament, diguem-ne, el fet d’haver construït societats més comple-
xes, models educatius més complexos, ha fet que també en l’àmbit educatiu s’hagin 
generat molts espais que, d’alguna forma, segueixen al marge de la reglamentació, 
però que cada cop són més importants per adquirir habilitats i capacitats.

Jo crec que probablement les escoles d’idiomes són els centrals, no?, en aquesta 
etapa. Activitats que, si un no hi té accés, segurament tota la seva vida ho notarà i 
ho notarà en les oportunitats que tindrà; ho notarà també en el seu accés a la cultu-
ra, en la seva capacitat de comunicar-se amb la gent de fora, quan viatgi, etcètera. 
I crec que mereixen una reflexió. I una reflexió, també, en un element que conside-
rem que és fonamental, que és el dret de la infància. Però no només de la infància, 
sinó de la joventut, i diríem, del conjunt de la societat, a desenvolupar-se plenament 
en societat. I ser capaç de construir, amb les seves necessitats, però també amb la 
seva voluntat d’aprendre o de fer altres activitats, poder-se construir un itinerari per-
sonal, poder escollir quines activitats vol dur a terme, i que no es vegi materialment 
exclòs de poder desenvolupar els seus interessos que tingui al llarg de les diferents 
etapes de la seva vida.

I crec que aquesta reflexió ha de ser central, també, quan posem, diguem-ne, 
la vida al centre, com dèieu vosaltres. I sobretot, el dret a desenvolupar-se lliure-
ment, en una societat, i a no construir una societat que cada cop posa més barreres 
al desenvolupament personal. I juntament amb aquest dret de realització personal, 
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d’accés a la cultura, d’accés a l’esport, d’accés al lleure, també el dret a la igualtat 
d’oportunitats, a que no construïm barreres, que obstaculitzin el desenvolupament 
personal. I segurament allò que comentàveu, no?, de passar del dret a l’escolaritza-
ció com a conquesta, probablement, ja assolida en grans espais de la nostra societat, 
especialment de l’escolarització bàsica. I on segurament els objectius de millora i de 
millora contra la segregació ja no van vinculats a l’exclusió material d’aquest dret, 
sinó a com es generen desigualtats a partir de desigualtats socioeconòmiques i de 
dificultats en l’accés.

I passar del dret a l’escolarització al dret a l’educació, entesa de forma més àm-
plia, universalitzar oportunitats, i també a posar a disposició de la societat totes 
aquelles potencialitats culturals, educatives, de lleure, que tenim. I també un ele-
ment que considerem que comença a ser central, també, en com pensem les nostres 
societats i com les intentem corregir, que és en la gestió del temps. En poder cons-
truir societats on tinguem més facilitat per conciliar, per compartir temps, per estar 
amb la família, per estar amb els companys, per tenir activitats. I crec que aquestes 
noves gestions del temps, algun diputat ho comentava, en el marc de la reforma ho-
rària, segurament començaran a tindre un pes molt important en com pensem i re-
pensem, no només l’educació, no?, sinó el conjunt de les nostres vides.

I entendre, també, l’educació jo crec que és una de les coses que més m’agrada de 
la proposta, com un fet comunitari, no com un fet diguem-ne, merament institucio-
nal i localitzat en un centre concret, sinó que l’educació es construeix, no?, en els di-
ferents espais que tenim de la comunitat. Es construeix en família, que segurament 
és el primer espai on es reflexiona més en la coeducació, no?, no només t’ensenyen 
a l’escola, has de vindre ensenyat de casa, etcètera..., però també en molts altres es-
pais. Jo ara visc a Molins de Rei, des de fa deu anys i és un..., jo vivia a la Segarra, 
en un poble molt petit, on quasi no hi havia associacions, perquè érem dos-cents 
veïns i no hi havia molt marge, però a Molins hi ha esplais, hi ha centres culturals, 
hi ha activitats esportives, hi ha centres de lleure, hi ha activitats educatives, extra-
escolars, diguem-ne, més comuns, com la música, etcètera.

I hi ha entitats culturals, etcètera. I jo crec que és bo concebre-ho tot, no?, com 
espais dins de la mateixa comunitat, no?, on poder educar-se, on poder créixer, tam-
bé, i també poder compartir espais, especialment en les ciutats on, moltes vegades, 
ha sigut difícil, no?, per a la canalla més jove, tenir espais fora de l’escola on po-
der-se relacionar amb els seus companys, amb altres amics d’altres centres, etcètera, 
poder fer de tots aquests espais un projecte de trobada i un projecte pedagògic. I jo, 
sobre això crec que..., o sigui, lo fonamental és com pensem instruments institucio-
nals que possibilitin que tots aquests espais, que molts cops tenen una direcció molt 
bilateral amb les institucions que tenen a veure amb subvencions anuals, no? Jo les 
concerto a la mateixa institució, segurament totes les associacions municipals ho 
fan a la mateixa regidoria, si no és la de cultura serà la d’educació, o la d’esports, 
etcètera..., però que després no tenen instruments per relacionar-se entre elles, per 
definir objectius col·lectius, per posar necessitats col·lectives sobre la taula, ni tam-
poc per estudiar, molts cops, les demandes no solucionades que hi ha en els matei-
xos municipis, no?

I, per tant, crec un eix fonamental és com pensem i com construïm aquells con-
venis entre la Generalitat i els ajuntaments, entre els ajuntaments i la resta d’entitats 
del municipi, per dotar-los d’aquesta interconnexió, que segurament és indispensa-
ble per abordar-ho d’una forma integral. I després, també, com repensem i quins 
instruments ens dotem per repensar els usos dels espais municipals, dels serveis 
municipals i dels equipaments municipals, perquè puguin respondre a aquestes fun-
cions. Jo volia fer aquestes reflexions i, més enllà de les reflexions, un parell de pre-
guntes. No he pogut seguir molt bé l’entitat, però m’agradaria saber, quins són els 
elements claus que us heu trobat en els diferents ajuntaments a l’hora de presentar 
el projecte i de signar-los?
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Quines són les dificultats, si és que n’heu trobat algunes, que veieu que es van 
repetint, de recursos, de recursos administratius, de mecanismes institucionals..., de 
falta d’un conveni marc, i tal, tant per signar convenis amb els ajuntaments, com per 
ampliar-los i poder dotar de més sentit el projecte, o d’abastar més ajuntaments dels 
municipis, si heu trobat alguns obstacle que tingueu ja molt definits sobre la taula.

Res més, agrair-vos la vostra compareixença i 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. Bé, bona tarda i gràcies per la seva compareixença. Bé, en 
primer lloc, donar-li la raó al senyor Palacín, amb els objectius i finalitats que vos-
tès es proposen i que plantegen és difícil no estar-hi d’acord, diguéssim, de manera 
general, no? Tanmateix, com que entenc que estem en una fase d’experimentació del 
model, de disseny del model, no?, el que correspon és problematitzar-lo, no?, perquè 
aquesta és la clau per tal de millorar-lo o per tal de trobar-li un encaix més adequat. 
Aleshores, com vostès diuen, efectivament, si portem al límit els seus plantejaments, 
això és una revolució, és una revolució educativa, no?

I em temo –ja ens agradaria a nosaltres– que aquest no és l’escenari imminent, 
eh?, d’una revolució educativa en el nostre país, tant de bo, en?, però no..., en fi, no 
hi ha indicis que aquest sigui un escenari immediat, no? I per tant, hem de proble-
matitzar la inserció d’aquest model que vostès plantegen, en un procés, diguéssim, 
de permanència en el model educatiu actual, o de transició cap a models que ens 
agradarien més. Jo crec que ho hem de situar materialment en aquest context, no? 
Aleshores, en aquest sentit, d’entrada, una revolució vol dir diners; la revolució val 
diners, no? I en aquests moments, sabem que, com a mínim, val el 6 per cent del 
pressupost. Aquest és, diguéssim..., dels pressupostos que tenim disponibles, digués-
sim, el més petit ens diu que la revolució educativa val el 6 per cent. I òbviament, 
estem llunyíssim d’aquest horitzó, no?

Per tant, en aquest context, diguéssim, a nosaltres el que ens surt com a primer 
plantejament és dir, escolti’m, tots els diners que tinguem, posem-los en el sistema 
educatiu reglat; en el sistema escolar públic, no? Perquè aquest, és diguéssim..., en 
aquests moments, l’objectiu més emergent o més urgent. Ja sé que és molt barroer, 
dit així, eh? Però per entendre’ns una mica, no?, de la magnitud dels reptes i dels 
problemes que hem d’encarar, no? Allò..., arribem al 6 per cent, per tant, fem tots els 
esforços per tal de generar un sistema reglat, des del nostre punt de vista ja sé que 
això no és compartit, ni molt menys, per la majoria, universal, públic, gratuït per 
tothom..., de provisió cent per cent pública, etcètera...

Nosaltres estem absolutament convençuts i convençudes que és la garantia d’evi-
tar la segregació escolar, per més que ja sé que aquest no és un model compartit, ni 
molt menys, per la majoria de l’arc parlamentari, no? Però aquest seria el nostre ob-
jectiu. I des d’aquí, des d’aquest horitzó, aleshores mirem-nos què passa, diguéssim, 
amb el món d’allò no reglat, no lectiu, perquè segurament la mirada seria molt dife-
rent de la que tenim ara, eh?, si tenim un sistema públic, diguéssim, que és una loco-
motora, no?, que elimina la segregació, que genera equitat, igualtat, etcètera, no?, i 
que realment és un sistema molt potent, segurament la mirada que tindrem d’allò no 
lectiu o extraescolar, no?, serà molt diferent de la que ara tenim en la situació actual.

Però, dit això també, i per tant, per no ser excessivament maximalista, digués-
sim, no?, no portar el debat als seus límits, sí que m’agradaria continuar reflexionant 
una mica sobre la seva proposta, no? Però insistint en que els quatre punts que vos-
tès plantegen, que són com molt evidents, o com molt obvis, des del nostre punt de 
vista, per tal que es compleixi un d’ells, que és el d’evitar la segregació escolar, que 
a nosaltres és el que més ens preocupa. I com que no tinc gaire temps d’intervenció, 
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miraré de centrar-me en aquest enfocament, que ja sé que no és l’únic, no? Però si 
es vol, realment, garantir que aquest model que vostès plantegen sigui compatible o 
contribueixi a eliminar la segregació, realment s’ha d’inserir en un sistema educatiu i 
unes polítiques públiques molt potents, molt més del que tenim en aquests moments. 
Per tant, una primera qüestió és com ens ho fem, diguéssim, perquè aquest model i 
aquests objectius circulin en un model que no encaixa amb aquests objectius.

Perquè mirin, nosaltres, la visió que tenim és que en aquests moments tenim un 
sistema educatiu, un sistema escolar, que genera cada vegada més segregació escolar. 
I en conseqüència, més segregació social. Per tant, que no compleix el seu objectiu 
d’invertir les desigualtats que genera el sistema, no? Tenim, com a mínim, més de tres 
i més de quatre recursos escolars diferents. Tenim les escoles privades, tenim escoles 
concertades elitistes i que segreguen per sexe, que no segreguen per sexe, però que 
segueixen sent elitistes, les més ordinàries, i dintre dels centres públics, com a mí-
nim, n’identifiquem tres: els més ordinaris, els d’alta complexitat i els fantàstics, di-
guéssim, no? És a dir, aquells que, per les característiques de la direcció del centre, de 
l’autonomia del centre, del projecte, per les característiques de l’AMPA, etcètera, no?, 
desenvolupen projectes educatius que són altament atractius per a aquelles classes 
mitjanes o mitjanes altes que aposten pel sistema públic per als seus fills i filles, no?

Per tant, tenim un sistema tan diversificat, que necessàriament genera segrega-
ció escolar, i per tant, segregació social, no? Per tant, com inserim la seva proposta 
en aquest sistema, per tal que no generi encara més segregació? És a dir, que no ens 
trobem amb un sistema que el que fa és esdevenir més complex, perquè encara té 
una major diversitat de provisió, de proveïdors, d’itineraris, etcètera, no? És a dir, el 
que els estem dient una mica –suposo que aconsegueixo explicar-me– és que la seva 
proposta, sense tenir la intenció, n’estic convençut, si s’insereix en les polítiques pú-
bliques actuals sense modificar-les, el que pot és contribuir a generar encara..., no 
més enriquiment, diguéssim, des del punt de vista de recursos educatius, sinó un 
sistema simplement més complex de provisió.

És com si anéssim a una agència catalana de l’educació, a un sistema català 
d’educació, semblant al sanitari, amb diversitat de provisió, diversitat de proveïdors, 
pública, privada, mixta, etcètera, no?, i aquí al mig les famílies, els individus dis-
senyen els seus itineraris, no? Perquè en el context actual..., jo no sé si vostès estan 
pensant que tot el que vostès proposen sigui de titularitat pública o sigui de titularitat 
privada, o mixta, però amb finançament cent per cent públic, o si pensen en un siste-
ma de tarificació i de subvenció, no? Que el que faria és augmentar la provisió –això 
és evident– diversificar la provisió, però que no garantiria en absolut l’equitat i eli-
minar la segregació, eh? No sé si aconsegueixo explicar-me, aquesta és la meva pre-
ocupació. Per tant, no és invalidar els seus objectius i els seus propòsits, sinó intentar 
abordar-ho per la major, no?, que des del nostre punt de vista és el tema de la segre-
gació. I en com inserim aquest objectiu que vostès plantegen, en el sistema actual, 
sense que es compleixin objectius o intencions diferents a les que vostès plantegen.

Doncs res més, moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara seria el torn..., una intervenció i una resposta 
dels compareixents, per un temps màxim de quinze minuts, que s’haurien de distri-
buir. No sé si volen parlar tots quatre o s’ho volen distribuir. Diem quinze minuts 
per respondre els grups parlamentaris.

Carles Barba Boada

D’acord. Mirarem de ser disciplinats i entre els quatre, que es veu que tothom té 
coses a dir, poder comentar. Jo intento ser breu. D’entrada, els vull agrair molt espe-
cialment totes les intervencions. Alguns de vostès ho han referit..., estem parlant d’una 
cosa nova, i d’una cosa molt profunda. I sobre la qual –també els ho dic d’entrada, 
més enllà del que puguin respondre els meus companys– no tenim respostes a totes 
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les preguntes que estan fent. Entre altres coses, perquè això que estem dient, a part 
d’Educació 360, abans ja hem dit Aliança. Perquè tenim la convicció que les respostes 
les hem de donar entre tots. I això no és un eslògan; o sigui, això és exactament així. 
Perquè els coms no tenen solució fàcil, i en molts casos, s’han de contrastar. Hem co-
mençat a treballar..., el que crec que és important és que tinguem la convicció ferma 
que el desafiament i els reptes i aquesta mirada ens aboca, tant en termes institucio-
nals com polítics, a pensar les coses diferents.

I ara em referiré un moment al tema dels recursos, que el senyor Riera plantejava 
ara, però crec que és especialment important. Sí que els vull dir que, quan..., perquè 
alguns de vostès ho han demanat, que quan estem parlant amb ajuntaments i amb 
la realitat local, això genera no només bona acollida, sinó entusiasme i disposició 
de la gent a pensar conjuntament com treballar, d’acord? O sigui, l’adhesió de molts 
ajuntaments és expressió que estem parlant d’una cosa que toca la vida quotidiana 
de la gent. És a dir, que no és una reflexió ni especialment ideològica, no. Té a veure 
amb la vida quotidiana i amb com, els nois i les noies i les persones..., bé, s’eduquen, 
es formen i poden viure en una societat que és més complexa, que és més diversa, 
que és més dificultosa. I la constatació compartida, absolutament per tothom, que 
l’escola resol part d’això, però en exclusiva, ni a l’escola ni el professorat li podem 
demanar que resolgui això. I per tant, la idea aquesta de l’Aliança és molt potent i el 
que ha de passar és que, a cada lloc, es donin les respostes en funció de cada lloc.

Segurament el temps tampoc ho ha permès i no m’he explicat prou bé. Jo, quan 
deia «iniciativa educativa social i política», «educativa» és perquè estem parlant 
d’un nou model educatiu, claríssimament; «social», perquè té com a eix fonamental 
el treballar per la igualtat educativa. I «política», en una doble concepció: una, que 
només en la mesura que la política pública ho integri, es pot garantir la sostenibilitat 
i que això s’internalitzi, que no depèn de voluntats ni de conjuntures.

I segon, i en segon lloc, per això que els comentava ara. Perquè emplaça el con-
junt de la societat i dels actors a treballar conjuntament, comunitàriament, per 
aquesta causa comuna de l’educació, eh? Deixa de delegar-la en uns professionals 
o en una institució concreta. I en aquest sentit, és política, és d’una política de gran 
profunditat, perquè ens està demanant a tots que ens comprometem amb això. Dos 
comentaris generals i passo la paraula: la primera, algú ha preguntat, què pot fer el 
Parlament en termes legislatius? No calen especials lleis; les tenim. La Llei d’edu-
cació, la Llei d’infància, contemplen d’una manera explícita aquests àmbits com a 
drets i obligacions. El mateix Estatut obliga els poders públics a garantir les condi-
cions i a posar tots els mecanismes com per fer-la possible.

Per tant, des del nostre punt de vista, el marc normatiu que convé desenvolupar 
té més a veure amb com concretar les condicions de qualitat, econòmiques, d’accés, 
de concreció, amb els diversos àmbits que estem plantejant. El cas del menjador 
seria clar. És a dir, el menjador és el temps de migdia. Des de l’any 96, vostès sa-
ben, demana una regulació que el que ha de fer és garantir adequadament l’equitat, 
la qualitat, dient, doncs..., qui ha de fer això, com s’ha de fer, etcètera. I saben vostès 
que sí que tenim un tema general, que afecta a això, que és: els instruments de rela-
ció de les administracions públiques amb les organitzacions i amb l’entitat, mentre 
passin per l’embut de la contractació pública, pensat per altres lògiques i no per la 
provisió pública dels serveis socials i educatius, aquí tenim un problema. No toca 
avui, però sàpiguen que si alguna cosa es pot fer per incardinar més, articular més la 
relació entre els poders públics i la societat, per garantir educativament i socialment 
aquests serveis, doncs aquí hi ha un tema.

Simplement dir, finalment, que molts dels debats que tenim: segregació, horaris, 
tots aquests, si els fem amb la mirada 360 ampliem la perspectiva i són escenaris de 
possibles solucions. Si tu planteges el tema dels horaris –per posar-ne un– estricta-
ment amb els paràmetres actuals de l’escola, etcètera..., això t’encotilla. D’això, en 
tot cas, ja en comentarà la Pilar, segurament, el d’això. I finalment, dir que, evident-
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ment, calen diners, calen recursos, l’Ismael s’hi referirà, segur, sobre aquestes for-
mes. En tot cas, cal també un canvi de xip mental i de manera de col·locar-se. És a 
dir, això ho estem veient. Des de..., ara hi ha 5.000 milions destinats a l’escola. El 90 
per cent és per a professorat, etcètera. Tu pots treballar, com a mestre, d’una manera 
o d’una altra; més connectada o menys connectada.

Això també serveix per a un ajuntament, diguem-ne, no? és a dir, tu pots dedi-
car-te, sobretot, o obsedir-te a proveir de determinats serveis, o pots focalitzar-te a 
connectar la comunitat i els recursos que té i a pensar junts com resolem temes que 
cadascú, separadament, no els està resolent. És una reflexió general. Evidentment, 
calen diners, calen més diners, però també diria que apliquem la mirada 360 i no 
només mirem el Departament d’Educació, en aquest cas, perquè Cultura, Esports, 
Joventut, Serveis Socials, és a dir, l’estratègia ha de ser compartida per poder garan-
tir l’efectivitat d’igualtat i educativa a tots els nanos.

Pilar...

Pilar Gargallo Otero

Intentaré ser...

El president

Uns segon si us plau, senyora Gargallo, és que..., diré els seus noms, perquè així 
els transcriptors, quan estan transcrivint, com que no veuen les imatges, així saben 
qui és. Ara, entenc que prendrà la paraula la senyora Gallardo?

Pilar Gargallo Otero

«Gargallo», està confós, Pilar Gargallo, està malament, però no passa res. (L’ora-
dora riu.)

El president

Ai, perdó..., Gargallo, perdó, eh? D’acord, molt bé. També els dic que porten ja 
set minuts i mig. Per tant, els queden set minuts i mig entre els tres.

Pilar Gargallo Otero

Intentaré utilitzar-ne un, que serà molt difícil. Cal dir que els escenaris educatius 
i socials han canviat. Per tant, és veritat que ens posem a mirar l’educació d’una altra 
manera, està molt bé, i que sigui en clau d’equitat és el que ens ocupa, i ens hauria 
d’ocupar i hauríem de buscar aquests consensos que reiteràvem, no? Estic d’acord en 
la revolució i revolta educativa, que tant diem. I em centraré més en el tema de pro-
fessionals de l’educació, que és el que més conec i més en sabem. (Se sent un senyal 
acústic.) Ja ha passat el minut?

El president

No, no... (Rialles.)

Pilar Gargallo Otero

D’acord, dic, ostres... Comparteixo el fet que hi hagi centres d’alta complexitat 
mitjans i estupends, fantàstics, pota negra..., en podem dir de molts qualificatius, 
però el que ens porta a això és: primer, a compartir, no a competir dins la pròpia pú-
blica i amb la resta d’escoles en el territori. Segona: coordinar i coliderar. Per tant, 
aquest és un altre dels objectius.

I, en tercer lloc, que és el principal, en sí, i és el que ens ocupa i el que en Rafa 
també ens centrava, i el Carles i l’Ismael ho comentaven, és posar el focus en l’èxit 
educatiu en els infants i joves dels nostres territoris per la cohesió social, per les opor-
tunitats, tot en clau d’equitat i en clau d’èxit educatiu, no? Em saltaré coses..., compar-
teixo també tot el que ja hem anat anomenant, de passar del dret a l’escolarització al 
dret a l’educació, tenir-lo molt present com a lema de l’Educació 360. Algunes coses ja 
les ha respost el Carles; com avancem a nivell de mestres, de professionals de l’educa-
ció, de comunitat educativa. Ens cal aquest projecte educatiu compartit amb l’entorn; 
ens cal, també, formació per als professionals de l’educació, canvis en l’organigrama 
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i dotar de temps i espais per desenvolupar aquestes responsabilitats que dèiem, de 
corresponsabilitat, de compartir, i de poder parlar diferents agents i diferents actors.

Acabaré amb una cosa que ens interpel·lava directament. Directament, la Sonia 
Sierra ens comentava un tema que crec que és un debat no objecte d’aquesta com-
pareixença. Li agraeixo moltíssim la sinceritat del que li preocupa i ens ocupa, i la 
insto a poder-nos trobar i poder-ne parlar, del tema, perquè no és objecte d’aquesta 
compareixença.

El president

Moltes gràcies, senyora Gargallo. Doncs ara prendrà la paraula el senyor Ismael 
Palacín.

Ismael Palacín Giner

Gràcies, i miraré de ser breu i dir els titulars, i potser no de tot, d’algunes coses 
que han sortit com a preguntes més explícites. La pregunta: encaixa amb la legislació 
vigent? La veritat és que la LEC és una llei bastant oberta. És a dir, que dibuixa mol-
tes portes, que es poden obrir o no, selectivament, no?, i cada Govern, no? Per tant, 
segons les seves preferències pot tapar finestres o obrir portes per un costat o l’altre. 
Però, amb la llei actual, diguem, es podria anar molt, molt lluny en això, i no hi ha res 
que sigui un impediment, no? Evidentment, doncs, una llei futura desenvoluparia més 
el tema horaris, portaria encara més lluny els models d’avaluació, perquè això vol 
dir que l’avaluació ja no va de disciplines, no?, que va de capacitats i de reconeixe-
ment, d’aprenentatges que es fan, també, fora de l’escola... És a dir, es poden fer molts 
desenvolupaments, però no caldria ni tan sols derogar la llei, eh?, per dir-ho així.

S’han acabat els temps en què les coses van per decret, eh?, les polítiques com-
plexes es desenvolupen d’una altra forma. Una altra segona pregunta concreta: com 
avancem? Jo diria, ara mateix, hi ha no sé si seixanta-cinc o setanta municipis que... 
(Veus de fons.) Vuitanta municipis que s’han adherit, eh?, per acord de Ple, com a 
tal. I molts altres, doncs, molts grups municipals, desenes, que ho han incorporat a 
les seves propostes. És a dir, tenim el més valuós que pots tenir, quan estàs aprenent, 
perquè estan forjant, eh?, ja us deia, ja els deia, una bastida.

Tenim un laboratori viu de tècnics, regidores i..., que tenen un munt de conei-
xement, perquè moltíssims municipis catalans han desenvolupat alguna o altra 
d’aquestes solucions i algunes, els ho asseguro, que d’un nivell extraordinari, i amb 
un nivell d’optimització i eficiència. I tenim un laboratori viu per compartir solu-
cions, per crear models, per acabar..., i això és molt valuós, és gent que en sap molt 
i que, durant anys, ha fet assaig i error. En segon lloc, com que n’hem d’aprendre, 
estem desenvolupant un estudi del que en diem polítiques comparades. És a dir, com 
a Finlàndia, com a Alemanya, com a Estats Units, com al Regne Unit estan incor-
porant a les polítiques públiques aquesta, no?, aquesta concepció del que és Educa-
ció 360. Comparem-les, discutim-les, mirem què seria això en el nostre context, no?

Estem fent un estat de la qüestió, que en diem, no? És igual que tenim un anuari de 
l’educació a Catalunya, d’educació escolar, estem desenvolupant el que seria un anua-
ri de l’educació extraescolar, no? Per saber, cada any, amb indicadors d’accessibilitat, 
de cobertura, de qualitat, de diversitat, de tendències, de noves iniciatives, diguem-ne, 
han de tenir una foto i anar podent discutir on estem i on hauríem d’arribar. Una altra 
pregunta concreta: quin és el compromís del Departament d’Educació en aquesta ini-
ciativa? El cert és que, quan la vam anar a presentar, molt explícitament, ens van dir: 
«Ho reconeixem, recolzem, i per tant, i a mida que es vagi desenvolupant, tindreu..., 
no?, en aquest sentit, doncs, bé, anirem buscant les formes de concretar-ho.»

És veritat que l’Aliança vam pensar que, en aquest cas, la palanca de canvi eren 
els municipis. I per això, diguem-ne, vam contemplar la Diputació, en aquesta Ali-
ança, eh? perquè vam pensar, els més arrelats, els que més entenen la dinàmica de 
territori i necessitats dels ciutadans, les solucions i tot plegat, són els municipis. Tre-
ballem amb ells, no?, que són molt diversos, i tot, i a partir d’aquí, a mida que anem 
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formulant propostes de política nacional –i avui ja els hem portat algunes– doncs, 
ho anirem desenvolupant. Ara, des del nostre punt de vista, els plans educatius 
d’entorn, redefinir el rol del tutor, una nova generació de beques, amb molta més co-
bertura, no només de menjador, sinó d’extraescolars, el model de menjador, el nou 
model d’horaris..., i l’estratègia focalitzada en barris i centres claus.

I per acabar, la qüestió que es plantejava dels riscos...

El president

Senyor Palacín, queden dos minuts...

Ismael Palacín Giner

Sí, intento respondre telegràficament. És a dir, hi ha el risc que aquesta concep-
ció educativa acceleri, fins i tot, les desigualtats. Jo el que diria és: nosaltres, de 
segregació en sabem molt, no?, portem anys treballant-la. El que accelera la segre-
gació, les desigualtats, és no governar-les, és no fer-hi res. És a dir, el normal en una 
societat desigual com la nostra, és que cada vegada hi hagi més segregació, quan no 
hi ha un lideratge públic de desegregar. I en aquest cas, això no és el futur, això ja 
és el present. Les aspiracions i els idearis educatius i la participació i la inversió de 
recursos de les famílies en activitats extraescolars, ja és una realitat avui. I quan la 
quantifiquem, ens posarem tots les mans al cap, no? Per tant, la inacció és el gran 
risc. Després, hem de mirar que l’acció no sigui contraproduent, i l’haurem de dis-
cutir durament en aquest sentit.

Amb relació a per què són prioritaris els diners i el 6 per cent? Nosaltres, com a 
fundació vam fer una quantificació i vam dir: els propers 1.200, 1.500 milions d’eu-
ros, eh?, que és el que caldria per arribar a la mitjana espanyola, a què els hauríem de 
dedicar, si els dediquéssim, per dir-ho així, al que diuen les dades que li passa a Cata-
lunya, i al que..., diguem-ne, és a dir, a una lògica racional de prioritats. I molts cops, 
la lògica política té altres transaccions que no són això. Vam establir cinc prioritats in-
ternacionals, eh? educació infantil, formació professional, i n’hi havien dues que eren 
aquestes, això per part del Francesc Padró, el secretari de política..., ai, el director...

El president

Senyor Palacín..., que només fa quinze minuts que..., els compareixents..., i queda 
encara una paraula. Jo agrairia, si us plau, per deixar dos minuts a l’últim comparei-
xent, que pugui acabar de dir alguna cosa. 

Moltes gràcies..., em sap greu.

Ismael Palacín Giner

No, no, en un altre cas ho farem.

El diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Bé, moltes gràcies. Per no posar més pressió al president, ja els diré que els em-
plaço a tots vostès a parlar de política educativa quan vulguin, que estem encantats. 
I segurament podrem dedicar més temps a reflexionar moltes de les reflexions molt 
interessants que han abocat sobre la taula i que ja veuen que portem tres anys d’Ali-
ança i que ens està generant molta passió aquest projecte educatiu. Per tant, només 
aclariré tres punts que m’han interpel·lat directament, eh?

El primer, sobre la relació amb les altres diputacions. A hores d’ara, tots els dipu-
tats d’educació de les quatre diputacions de Catalunya seuen en aquesta cadira, per 
tant, com a responsables polítics, també els emplaço que, al proper mandat que es 
constituirà a partir de l’estiu, totes les diputacions d’aquest país puguin tenir també 
un departament d’educació que, sigui del color que sigui, segur que ens entendrem i 
segur que podrem fer molta feina interessant a favor dels ajuntaments.

Com els deia, això va per generar i compartir coneixement. Llavors, no em puc es-
tar de respondre a dues reflexions molt interessants que ha fet la senyora Sonia Sierra, 
amb qui vam compartir una època a la diputació. La primera, quan s’ha referit a mi, 
que em referia en dos rols. I penso que és interessant, en el context on som, de regi-
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dor del meu municipi, per un partit polític, i de diputat en una institució política com 
és la Diputació de Barcelona. Fixin-se que, en un context d’educació, ha parlat només 
d’una part, no ha parlat, en cap cas, de la meva formació reglada o del meu ofici, per-
què sóc mestre d’educació especial; o de les meves –i vinculo amb la intervenció– 
vinculacions amb cultura popular. Tot això és el que conforma la nostra identitat, tot 
això és el que conforma el que som; tot això, és el que conforma la nostra educació, 
els nostres aprenentatges. I per tant, hem de tenir molt en compte que l’educació, allò 
que som, no ve donat només per allò que fem a l’escola.

Si em permeten un punt d’informalitat, que no sé si és digne d’aquesta comissió, 
president, els demanaré un..., els posaré uns petits deures, per reflexionar tots ple-
gats. D’aquests 135 diputats, quin percentatge ha estat en un agrupament escolta o 
en un esplai? Crec que serà interessant veure... És a dir, la població a Catalunya no 
arriba a un 12 per cent; quan parlem de formació en lideratges, com són tots vostès, 
i en lideratge social, segurament aquest factor és molt més determinant que l’escola 
on s’ha anat. La segona i última reflexió...

El president

Senyor Homet...

El diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona 

I ja acabo president, mirin, quan ha parlat de la inclusió m’ha fet especial..., porto 
una xapa d’una activitat que fa..., d’aquest cap de setmana al meu municipi, «Suma 
Castellar», en la qual pares i mares s’han mobilitzat a favor de l’educació inclusiva. 
I penso que avui, la senyora Sierra ha fet una intervenció que hem de tenir molt en 
compte, per recordar. Si encara avui dia una diputada, o un diputat d’aquest Parla-
ment, quan parla d’educació creu que no parlem, que no estem parlant, també, dels 
alumnes amb trastorn d’espectre autista; també dels alumnes amb síndrome de Wi-
lliams, de síndrome de Dravet, amb paràlisi cerebrals, derivades del síndrome d’al-
coholisme fetal o fins i tot de fills i filles, doncs, de qualsevol altra condició, de nens 
i nenes de qualsevol altra condició, és que com a país ens queda construir un relat.

I aquest és un dels objectius, també, d’Educació 360. I hem de subratllar-lo i hem de 
dir-lo ben clar. Quan parlem d’educació, parlem de tothom, sense cap mena d’excepció.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Homet; moltes gràcies als compareixents. Ara, si els 
grups parlamentaris volen fer un segon torn d’intervencions per repreguntar, ho fa-
ríem molt curt. (Sonia Sierra Infante demana per parlar.) Senyora Sierra?

Sonia Sierra Infante

Sí, moltes gràcies, senyor president. Jo penso que les preguntes que li he fet, senyo-
ra Gargallo, sí que són pertinents, perquè vostès venen aquí a buscar consens i alhora, 
al mateix temps, a la seva web demanen a la comunitat educativa que mostri el seu 
rebuig a Ciutadans, al partit que ha guanyat les eleccions. Que mostri el seu rebuig a 
més d’un milió de catalans. Així és la manera de fer consensos? És pública, la seva 
web és pública, aquest greuge a Ciutadans és públic, per això jo li  demano –perquè 
vaig estar mirant la web i no puc entendre ni quina mentida és ni quin greuge hem fet 
envers la comunitat educativa– que ho digui públicament perquè jo pugui defensar, 
d’una banda, el meu partit; i d’una altra banda –i sobretot– el més del milió de cata-
lans que ens dona suport.

Perquè cada cop que ens insulten a nosaltres estan insultant a més d’un milió de 
catalans. I demanar públicament, una web d’una organització que està sufragada amb 
diners públics, que mostri el seu rebuig a un partit és tan greu..., a més, no poden ve-
nir aquí a demanar consens i alhora, fer això. Després, quan jo parlava de política, el 
senyor Homet és regidor i és diputat provincial, i està fent servir una iniciativa que 
paguem amb diners de tots com a plataforma. I ara tindrà uns vídeos i tots els actes 
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que s’estan fent ara, en precampanya, i després no sé si es presenta o no, a les pro-
peres municipals, tot això ho està fent servir des d’una plataforma que, un altre cop, 
paguem amb diners públics. A mi, personalment, no em sembla gaire ètic que es pu-
gui fer això.

Després, quan jo he dit que no es tenen el compte els alumnes amb trastorn d’es-
pectre autista, o altres necessitats educatives especials, estic parlant de la realitat ac-
tual; que aquí, a Catalunya, en la majoria de centres, tant públics com concertats, si 
un alumne té trastorn d’espectre autista, generalment no es pot quedar als menjadors 
escolars. Poques coses se m’acuden més segregadores que aquestes. Llavors, el que 
jo he dit és que aquests diners que es destinen a aquesta i d’altres iniciatives, per mi 
estarien millor emprats en que els nens es poguessin quedar al menjador escolar, o 
que tinguessin suport per poder fer activitats extraescolars.

Crec que és la primera vegada que coincideixo amb el senyor Carles Riera en 
aquesta comissió d’ensenyament, però la veritat és que la reflexió que ha fet, crec que 
va en la mateixa línia. Que potser aquests diners els dediquem de veritat a l’educació 
pública i a les persones que ho necessiten. Segurament des de punts de vista dife-
rents, però com a idea és aquesta; aquesta és la que jo volia transmetre. Que mentre 
hi hagi un alumne que no es pugui quedar al menjador, perquè no té el personal de 
suport, o un alumne que no pot anar de colònies, perquè no té diners la seva famí-
lia per pagar un auxiliar, perquè té una necessitat educativa especial, tota la resta de 
diners, per mi no estan emprats de la millor manera possible.

No vol dir que aquesta iniciativa no estigui bé, vull dir que, si hi ha altres neces-
sitats, fem servir els diners públics pel que de veritat importa, que són els alumnes, 
que tots els alumnes puguin anar a l’educació pública en igualtat de condicions. I pre-
cisament jo he posat exemples de l’educació no reglada. Perquè se suposa que és el 
tema que tracten vostès. És que podríem parlar també de l’educació reglada, és que 
els alumnes sords no tenen intèrprets de llengua de signes, perquè diuen que no hi 
ha diners. Llavors, clar, a mi, mentre tinguem alumnes amb necessitats educatives 
especials, que no poden estar en igualtat d’oportunitats que la resta de companys, a 
l’educció reglada i a la no reglada, que és la que es parlava avui, per mi els diners 
tenen aquesta prioritat.

Que segurament després podríem agafar partides d’altra banda, i passar-les aquí, 
perquè hi ha altres diners que es malgasten per mi, doncs, per exemple, a pagar so-
pars i vins de cent euros a periodistes i acadèmics estrangers, que estarien millor 
invertides en la seva iniciativa, no hi ha cap dubte. Però primer cobrim si us plau les 
necessitats educatives especials dels alumnes, que són el més important de l’educa-
ció, que de vegades, sembla que se’ns oblida que el veritable objecte i subjecte de 
l’educació és l’infant.

Gràcies.

El president

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

Xavier Quinquillà Durich

Bé, només per afegir quatre idees. Intentant no ser reiteratiu, però des del reconei-
xement que ja he fet abans, eh?, del projecte, i admetent que tot això és una gran aven-
tura, que tot just està començant i que, per tant, encara hi ha molts interrogants, mal-
grat el plantejament, és un plantejament que penso que té tot el sentit, i té un potencial 
enorme. Crec que algun dels reptes que tenim per davant i segurament els més com-
plicats, són els que ens han de permetre un treball molt més transversal, i sobretot des 
de l’àmbit de les administracions, eh?, que justament és un àmbit especialment reti-
cent a consolidar aquests treballs transversals i que em sembla que és imprescindible.

Perquè, al final, les aliances, o són de veritat..., és a dir, hem de ser capaços, no?, 
de deixar la retòrica i d’anar a una aplicació que ens la creguem tota i que la fem 
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possible, també, des del punt de vista, també, estructural, eh? Crec que també tenim 
un altre repte, respecte a posar en valor tot l’àmbit no formal. També ens exigeix 
buscar instruments, fins i tot avançar cap a un pla estratègic a nivell nacional, perquè 
tot aquest espai pugui fer un salt qualitatiu. És un espai que, efectivament, segura-
ment és el més segregador de tots, però a la vegada, també, és un espai amb un ni-
vell de desigualtats respecte a concepcions, respecte a projectes, respecte a models, 
que necessiten, també, d’una certa harmonització, també salvaguardant una mica la 
idiosincràsia de cadascun dels àmbits.

Alguns avançant segurament cap a conceptes més professionalitzadors; altres, 
mantenint, diguem-ne, el seu plantejament, però intentant buscar fórmules que per-
metin aquest encaix que crec que també és un dels grans reptes, aquest encaix, di-
guem-ne, amb una certa equiparació de rols respecte al que és l’entorn de l’educació 
formal. Sinó, segurament, ens quedarem a mig camí, no? I en aquest sentit, evident-
ment, hi ha un tema molt clar respecte a polítiques educatives, respecte a prioritats, 
respecte a recursos. Els recursos són els que són, i per tant, és evident que, d’entrada, 
tot aquest concepte cal prioritzar d’una forma global, però específicament en entorns 
especialment vulnerables. I per tant, tot el que sigui àmbit d’espais amb població espe-
cialment vulnerable, escoles d’alta complexitat, etcètera, és on realment les políti-
ques educatives i els recursos s’han de prioritzar. Però també a la vegada fomentar 
tot aquest treball en xarxa, posar en valor tot el que ja tenim.

I, per tant, sense que suposi una necessitat explícita d’un increment de recursos, 
optimitzar al màxim lo molt que tenim. I penso que aquí, també –torno al principi– 
necessitem implementar un veritable i real treball en xarxa entre tots els agents que 
en formen part.

El president

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

Bernat Solé i Barril

Gràcies, president. Intentaré ser breu. Repetir-me, agrair la compareixença, enco-
ratjar-vos a seguir treballant en aquesta línia, establir aliances, a buscar aliats. Estic 
segur que se’n trobaran. M’ha deixat tranquil el fet que en la LEC hi veieu espai su-
ficient com per poder desenvolupar, per poder implementar aquest model; això és un 
bon símptoma, perquè de fet, la LEC és una llei acordada amb consens important.

Amb deficiències, evidentment, però que és un instrument que, en aquests mo-
ments, podem utilitzar. Evidentment, i en referència a la intervenció d’en Carles, 
l’increment pressupostari és evident. L’objectiu aquest del 6 per cent tant de bo el 
poguéssim assolir, però també és evident la corresponsabilitat de tots els departa-
ments vinculats a l’educació, que no només té perquè ser el Departament d’Educa-
ció. Per tant, això també és una reflexió que a nivell de Govern es podria fer.

I, finalment, ara vostès ens acomiadarem i nosaltres continuarem la comissió. 
Ens submergirem, altre cop, amb propostes de resolució, amb les quals demanarem 
la construcció de nous instituts, la construcció de noves escoles, la retirada de mò-
duls prefabricats, que és un debat que hem de tenir, és evident; és un debat obligato-
ri, és un debat que moltes vegades voldríem dir que sí i els grups que donen suport al 
Govern voldríem dir que sí, i no sempre podem dir que sí, però sobretot tingueu en 
compte que en aquestes noves escoles, en aquests nous instituts escolta, en aquestes 
ampliacions, en aquestes instal·lacions esportives que es demanen hem de tenir molt 
clar què hi hem de fer, què hi volem fer, com les concebem, com encaixem una nova 
escola en un municipi, amb aquesta visió 360, amb aquesta visió a temps complet.

Res més i moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. En nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar, la senyora Niubó.
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Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, molt breument. Sobretot, per agrair les intervencions, les explica-
cions. I sí que volia aprofitar aquest segon torn per veure si el senyor Palacín pogués 
continuar l’exposició que estava fent, perquè m’ha quedat clar que el compromís del 
departament, d’alguna manera, era de donar suport i, per tant, ho compartia, però 
que a nivell explícit de recursos no m’ha semblat que hi hagués res.

Aleshores, com veuen de viable que això pugui tirar endavant i es pugui posar 
fil a l’agulla d’ara endavant, amb el suport i les complicitats dels ajuntaments neces-
saris, però sense això més?

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. Jo només agrair-li la seva intervenció, les seves explicacions i la 
seva compareixença avui. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, se-
nyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Molt breument, fins on jo arribo, eh? Segurament em quedo 
curt, però és des de finals dels anys vuitanta, començament dels noranta que par-
lem d’ensenyament al llarg de la vida –que parlem aquí, eh?, en altres llocs ja se’n 
parlava abans–, però que en parlem aquí, i que aquest tema comença a sortir de 
l’acadèmia i intentar incidir en les polítiques públiques: ensenyament al llarg de la 
vida, ciutats educatives, etcètera; després ja vénen els plans educatius d’entorn. És 
una idea recurrent, per tant respon a una necessitat evident de la societat, però que 
des del nostre punt de vista –insisteixo– topa amb l’absència d’unes polítiques pú-
bliques potents que li puguin donar sentit, que ho puguin materialitzar. Per això és 
un projecte recurrent.

No vull dir que el que vostès plantegin sigui el mateix. Té nous elements de com-
plexitat, introduint el no lectiu, l’extraescolar, un enfocament cap a l’àmbit escolar, 
etcètera.

Si del que es tracta és de millorar la coordinació entre tots aquests agents i do-
nar a l’ajuntament un paper de lideratge, està bé, tot el que s’avanci en aquest sen-
tit també està bé. Si hem de parlar d’inversió en recursos, jo crec que el debat és 
políticament legítim i tècnicament escaient, i és com aconseguirem major equitat i 
major segregació –perdó, al revés? I polítiques que evitin la segregació, una menor 
segregació?

Per tant, és legítim i tècnicament pertinent pensar que aquests diners els inver-
tim en el sistema reglat, tenim en compte el no lectiu, l’extraescolar, i em sembla 
que és un debat que és necessari plantejar-se’l, però crec que el model encara s’ha 
de perfilar més i s’ha de concretar més en aquest sentit, i s’ha de contrastar més amb 
la realitat.

Perquè, altrament, el que podem acabar és simplement amb una ampliació del 
sistema de beques o de subvenció pública a proveïdors privats, a empreses privades o 
tercer sector no lucratiu, és igual, no? Proveïdors privats del que seria el món extra-
escolar i no lectiu i para de comptar, amb un sistema de tarificació que des del punt 
de vista, en termes absolut, segurament beneficiaria algunes persones que ara no be-
neficia, però no és evident que contribuís a minvar l’equitat, a minvar la segregació 
dintre del sistema educatiu tant diversificat i des del nostre punt de vista tan desigual 
que tenim en aquests moments, no?
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Per tant, o abordem el tema del sistema públic potent i ens mirem l’extraescolar 
i el no lectiu des d’aquest punt de vista, i pensem i repensem molt bé el sistema de 
provisió de tot això, per tal que l’extraescolar, si s’endreça, sigui realment per arribar 
a tots els racons del país i a tots els grups socials sense exclusió –i això és complex–, 
o simplement remenarem el tema però no el resoldrem.

Era aquesta la inquietud principal que els volíem plantejar.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Ara els compareixents tindrien cinc minuts entre 
tots quatre. No sé si volen parlar els quatre, només un o dos, i repartir-se aquests 
cinc minuts...

Senyor Homet...

El diputat delegat d’Educació de la Diputació de Barcelona 

Sí, disculpi, molt breument. Només aclarir aquell milió d’euros que es parlava al 
principi, que en tot cas situem que d’aquest milió d’euros més de 750.000 euros han 
anat directament als ajuntaments, als ajuntaments o consorcis municipalistes, que 
són els llocs pilots on la Diputació de Barcelona ha desenvolupat aquest projecte.

Per tant, no és exactament veritat o no és gaire veritat que hagin anat a aquestes 
dues entitats, sinó que la gran part ha anat als ajuntaments que ara els detallaré, una 
altra part ha anat a una fundació vinculada a la Universitat de Vic i la resta, gairebé 
aquests 750, amb números grans, ha anat al Consell Comarcal del Moianès, al Con-
sorci del Lluçanès, al Consorci de Badalona Sud, a l’Ajuntament de l’Hospitalet de 
Llobregat, a l’Ajuntament de Sabadell, a l’Ajuntament de Manresa, a l’Ajuntament 
del Prat de Llobregat, a l’Ajuntament de Granollers, a l’Ajuntament de Manlleu, a 
l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar, que, a banda d’agrair-los tota la seva col·labo-
ració i totes les polítiques que han desenvolupat en aquest temps, com a vostès no 
se’ls haurà escapat, són tots municipis de la demarcació de Barcelona de diverses 
tipologies, municipis molt grans, municipis molt petits, en zones disperses, zones 
altament urbanes i, a més a més –per si algú tingués el dubte, ja els ho garanteixo–, 
aquí podran trobar una representació molt clara de governs tal com estan proporcio-
nalment en el Govern de la Diputació de Barcelona.

Sí que segurament al final a l’Ajuntament de Badalona, en haver-hi algun canvi, 
ens ha escorat una mica aquest repartiment que vam buscar equitatiu des del minut 
zero, però em sembla que ningú no discutirà la nostra bona voluntat que això fos 
així, aquest consens polític que es manifesta a la Diputació de Barcelona, fos exten-
siu també als ajuntaments.

Moltes gràcies.

El president

Senyora Gargallo.

Pilar Gargallo Otero

Bé, jo insistiré que el debat... No era objecte d’aquesta compareixença tot el fet que 
en un moment..., com sabeu, nosaltres, com a moviments de mestres, quan hi ha mo-
ments crítics en educació, a tots els partits els hem instat o els hem reclamat el 6 per 
cent, hem reclamat allò que crèiem que era bo per a l’educació dels nostres infants i 
joves.

En el marc que em reclamava la senyora Sònia Sierra, en el marc de primers d’oc-
tubre d’aquest any passat hi va haver... Però insisteixo que segueix essent no objecte 
d’aquesta compareixença, però per deixar-la més tranquil.la, hi va haver un manifest 
per part de la Federació rebutjant declaracions de diferents partits polítics que instaven 
a dir coses en contra del model educatiu català i en contra dels docents i professionals 
de l’educació, i simplement va ser això. Que crec que ens hem de trobar i ens oferim 
a poder-nos trobar per poder entendre’ns, perquè crec que en podem parlar, d’acord?
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El president

Moltes gràcies. Senyor Palacín.

Ismael Palacín Giner

Gràcies, Esther, per donar-me peu a acabar. Sí, sí, miraré de ser...
La qüestió de la inversió pressupostària en això, una primera idea seria que 

és molt important en educació crear, experimentar i perfilar models abans que hi 
hagi diners, perquè és la manera que quan hi hagi diners llavors sapiguem en què 
gastar-los, com gastar-los, si provat, si..., cultura més experimental de la que hem 
tingut. Perquè sinó quan hi ha increments pressupostaris –i això ho han vist en el 
passat– s’acaben fent servir per fer callar qui crida més o per pactes, o per altres 
coses, que són normals en moments una mica de repartiment pressupostari, però 
jo sí que animaria a dir que fins i tot si no tenim tots els diners que hem de tenir, 
precisament aprofitem, ara per provar, per discutir, per modelar.

La segona idea seria dir..., d’aquest joc, no?, si tinguéssim els 1.200 o 1.500 
milions –que els tindrem en els propers anys, no sabem quan ni com–, de les cinc 
prioritats que correspon al diagnòstic català n’hi ha dos que tenen molt a veure 
amb això, i el tema és que no són les més cares.

Perquè es facin la idea, que crec que ja ho saben, posar un mestre de més a 
cada escola pública de Catalunya costa gairebé 200 milions d’euros; i un mes-
tre de més a cada escola pública, depèn de com el posis, no aporta molt més a 
l’alumne. Per tant, es tracta de discutir com el poses i per què.

Llavors, nosaltres vam establir dues prioritats d’aquestes cinc. Una és la gra-
tuïtat total de tota l’escolarització obligatòria, i això vol dir, per tant, que colò-
nies, és a dir totes les activitats de l’escola han de ser totalment gratuïtes. I això 
que a vegades sembla un luxe en el nostre país és la normalitat en els països 
avançats. L’educació que no és obligatòria, que no és totalment gratuïta és ine-
quitativa.

I la segona proposta que vam fer en aquest sentit és una proposta en clau 
d’equitat, que és que cada plaça d’alumne d’alta complexitat s’ha de pagar amb 
un 30 per cent més al centre públic, s’ha de sobredotar el centre amb un 30 per 
cent més. Si això s’ha acabat traduint amb més mestres en un centre o en més 
activitats de suport equitatiu extraescolar a l’èxit escolar, que ho discuteixi cada 
centre o cada municipi, però hi ha d’haver una sobredotació en aquest sentit.

Jo sí que comentaria a la senyora Sonia Sierra (sona el senyal acústic que in-
dica que s’ha exhaurit el temps d’intervenció), des dels anys seixanta...

El president

Senyor Palacín...

Ismael Palacín Giner

... està molt demostrat per la recerca que no hi ha...

El president

Senyor Palacín.

Ismael Palacín Giner

...amb això acabo.

El president

Si us plau.

Ismael Palacín Giner

...no hi ha èxit escolar, no serveix de res l’èxit escolar si no hi ha suport social 
extraescolar, i això a tots els països del món.

Per tant, no és un bon debat contraposar el suport social i socioeducatiu a la 
dotació escolar clàssica en termes d’equitat i d’èxit.
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El president

Moltíssimes gràcies. Senyora Sierra.

Sònia Sierra Infante

Sí, per aclariments i per contradiccions.

El president

Sí, però això és una compareixença. Quan acabi la compareixença, acomiadem, 
faci vostè els aclariments.

Sònia Sierra Infante

Simplement, és un aclariment d’una cos que han dit que jo no he dit.

El president

D’acord, però ha fet una pregunta, ella ha contestat...

Sònia Sierra Infante

No, no és una altra cosa. És el tema..., jo no he dit que aquestes dues associacions 
s’hagin emportat un milió d’euros. Jo he dit: «Porto aquí desglossats els pressupos-
tos i sumant-ho tot, evidentment dels ajuntaments, sumen un milió d’euros.»

El president

D’acord. Aclarida així l’explicació de la senyora Sierra, donem les gràcies a les 
entitats compareixents, als seus compareixents.

Per tant, ara aixecaríem la sessió durant un parell de minuts per acomiadar el se-
nyor Barba, el senyor Homet, la senyora Gargallo i el senyor Palacín, i continuaríem.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i tres minuts i es reprèn a un quart de sis 

de la tarda i deu minuts.

El president

Continuaríem amb l’ordre del dia de la comissió després de la compareixença.

Proposta de resolució sobre l’equiparació laboral i retributiva dels 
docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional 
al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari

250-00561/12

El segon punt de l’ordre del dia és la proposta de resolució sobre l’equiparació 
laboral i retributiva dels docents del Cos de Professors Tècnics de Formació Profes-
sional al Cos de Professors d’Ensenyament Secundari, presentada pel Grup Parla-
mentari de Catalunya en Comú Podem.

Tindrà la paraula per defensar-la, per exposar-la i defensar-la el senyor Lucas 
Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president. Donada l’hora que és i el molt que hem pogut 
debatre en la compareixença, intentaré ser breu.

Partim d’una màxima que entenem que hauria de ser una mínima, que és que 
a igual treball, igual salari i igual condicions de reconeixement. I davant d’aquest 
escenari plantegem l’equiparació laboral i retributiva dels docents del cos de profes-
sors tècnics de formació professional al cos de professors d’ensenyament secundari.

Entenem que és un greuge generat per com s’ha creat aquesta estructura docent, 
però que se li hauria de posar fi en dues direccions: una, sol·licitar al Govern de l’Es-
tat que realitizi les gestions necessàries per crear un únic cos de professors d’FP i, 
l’altra, que és, enmig d’aquesta conjuntura, assumir l’equiparació salarial als profes-
sors d’educació secundària fins que el Govern de l’Estat faci la seva feina.

Sense més, passo la paraula a la resta de grups.
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El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Doncs, per defensar les esmenes presentades, en 
nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Josep Ma-
ria Forné.

Josep Maria Forné i Febrer

Gràcies, president; també breument. És cert, és cert que hi ha una diferència per 
a una mateixa feina, no només salarial, principalment, però també de reconeixe-
ment, amb el que també va implicat, i corregir-ho és el nostre deure.

Això respon a una història en la qual l’ensenyament de l’FP i l’ensenyament de la 
secundària eren clarament diferenciats i hem de corregir-ho i hem de mirar de fer-ho.

Com que hem arribat a un acord perquè la problemàtica no és de concepte, sinó 
econòmica, és d’inversió diguéssim econòmica, hem arribat a un acord de l’esmena 
d’aplicació progressiva en aquesta equiparació salarial. Per tant, nosaltres votarem a 
favor dels dos punts en què es fa esment del reconeixement de les categories profes-
sionals i, l’altre, a la progressiva equiparació salarial.

El president

Moltes gràcies, senyor Forné. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té la 
paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero 

Bé, moltes gràcies, president. Primer, agrair al grup parlamentari proposant el 
diàleg i que finalment s’hagi acceptat l’esmena que hem presentat, que, en efecte, 
va en la línia d’establir de manera progressiva la implementació d’aquesta mesura, 
aquesta equiparació en el punt que de cos A2 hauria de passar a cos A1 i, per tant, 
equiparar-lo a professorat de secundària amb els tècnics de formació professional. De 
fet, aquesta equiparació ha de venir donada perquè les exigències i els requisits en 
base a la titulació així ho recomanen.

Per tant, votaríem a favor d’aquesta proposta, una vegada s’accepta l’esmena per 
part del grup proposant.

El president

Moltes gràcies, senyor Albert. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, pel Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la senyora Susana Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí, gràcies. Els requisits d’accés a la funció pública docent són iguals als profes-
sors de secundària amb els professors tècnics de formació professional. 

Per això, des d’aquesta perspectiva també entenem que tant pel que fa referència a 
les condicions laborals com a la promoció professional, com a la pensió de jubilació, 
han de ser iguals, perquè això, a més a més, està afectant a persones i està afectant 
també els estudis de formació professional, que estem dient que s’han de reforçar i 
que han de tenir un espai reconegut també en el sí de la nostra societat.

Per tant, nosaltres també votarem a favor d’aquesta PR.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Beltrán. 
Pot posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 

la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. Nosaltres agraïm a Catalunya en Comú Podem la propos-
ta que fa aflorar la realitat dels professors tècnics o de taller de formació profes-
sional que, en efecte, acaben patint..., tenen una situació singular –són uns 3.000 a 
Catalunya– i a les retallades, a la pressió de la ràtio, de la complexitat de la seva feina 
s’hi suma aquesta singularitat.
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Però, dit això, malgrat la similituds que tenen de feina, no poden signar actes ni 
a ESO ni a batxillerat. Tampoc poden impartir docència com la resta de professors 
de secundària i, per tot això, malgrat compartir la necessitat de revisar la normativa 
i trobar una solució a aquest col·lectiu, també en el marc de la futura reforma edu-
cativa, nosaltres no hi podem votar a favor. Ens abstindrem, esperant que es pugui, 
que puguem trobar entre tots aquesta solució, però que tampoc entri en una discri-
minació a nivell de certificació respecte els professors de secundària.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Subgrup Parlamentari CUP - Crida 
Constituent, senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, president. Compartim els objectius de la proposta i, per tant, hi votarem 
a favor.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. 
El diputat proposant vol prendre la paraula o...? (Pausa.)
D’acord, doncs passaríem a votació. Entenc que votaríem els dos punts junts i 

que el segon punt seria amb l’esmena acceptada pel grup proposant? (Pausa.) Sí? 
És així?

Doncs, vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 18 vots a favor i 2 abstencions.
Els 18 vots a favor, dels Grups Parlamentaris de Ciutadans, Junts per Catalunya, 

Republicà, Catalunya en Comú Podem, CUP - Crida Constituent.
I les abstencions, corresponent al Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de places d’anglès 
de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans

250-00562/12

Passaríem al punt tercer de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’ampliació de places d’anglès de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans. Té la pa-
raula per presentar la proposta i exposar-la, en nom del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem, el senyor Lucas Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Moltes gràcies, senyor president, seré molt breu. Fruit de la crisi, però també del 
model productiu –si és que se’n pot dir així– que hem construït a Catalunya, molts 
ciutadans i ciutadanes del nostre país es plantegen la necessitat de millorar el seu 
nivell de llengües estrangeres, especialment en zones costaneres i zones turístiques, 
i en aquest cas plantegem la necessitat d’ampliar aquesta oferta a dues zones molt 
concretes, a Gavà i a Viladecans, un posant en marxa una escola oficial d’idiomes i, 
l’altra, ampliant la seva oferta, donat que en els dos indrets hi ha una alta demanda 
no resolta de llengües estrangeres i de possibilitat d’accés a l’escola oficial d’idiomes.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Ferro. Per defensar les esmenes presentades, en nom del 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula la diputada Saloua Laouaji.
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Saloua Laouaji Faridi

Gràcies, president. Bona tarda, bé, pensem que l’aprenentatge i la diversitat lin-
güística són eixos de riquesa que ens dibuixen un horitzó de coneixement, de comuni-
cació, de relació i d’una millor convivència, però també una millor promoció personal 
a nivell social d’inserció laboral, especialment en les zones turístiques i costaneres. 
Per això compartim aquesta perspectiva amb el grup que ha presentat la proposta.

L’única que cosa que hi ha també és el tema de l’exercici del dret lingüístic. De 
vegades pensem que és una cosa que és de més, però el tema de la pluralitat lin-
güística és un dret, i desgraciadament en la majoria dels casos depèn dels recursos 
disponibles, encara que és injust negar la validesa d’aquest dret, lligat a una manca 
de recursos dels mitjans.

I, per tot això, hem de tenir una millor planificació pel tema, especialment en el 
cas d’aquesta zona, que jo conec molt bé perquè jo abans d’arribar aquí estava tre-
ballant a l’Ajuntament de Viladecans i sé perfectament que per a Gavà és important 
el tema d’unes llengües de més per facilitar els joves que puguin treballar.

I també això ho he viscut a nivell personal. Jo com a persona immigrada, quan he 
arribat aquí, el fet d’aprendre, de saber llengües és el que m’ha facilitat la inserció la-
boral en la societat. I per això penso que és un tema que hem d’agafar molt en compte.

L’única cosa per a la no disponibilitat de l’acord amb el grup que va presentar el 
tema, votarem, diguem-ne..., a nivell dels punts 1 i 2 ens abstindrem, i votarem en 
contra del punt 3.

El president

Moltes gràcies, senyora diputada. En nom del Grup Parlamentari Republicà, té 
la paraula el senyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé, gràcies, president. Aquesta és una proposta, la de la construcció de l’EOI a 
Gavà i també la qüestió de les places a l’EOI de Viladecans, que s’ha d’analitzar en 
el conjunt del mapa territorial.

L’EOI de Viladecans, en els nivells superiors d’anglès, té enguany places va-
cants, però no només a Viladecans, sinó també al Prat, Martorell, també en altres 
EOI de referència de la comarca, i a més en el cas de Gavà, concretament, en el 
CFA, en el Centre de Formació d’Adults, s’ha doblat l’oferta en llengua anglesa, que 
precisament dóna noves oportunitats a la ciutadania per tal d’aprofundir en aquesta 
recerca de treball i tenir més competències a l’hora de trobar aquesta feina que en 
llocs turístics, com pot ser Gavà, on la seva platja ja la coneixem, com a mínim els 
baixllobregatins molt i molt bé, és necessari.

Per tant, aquesta oferta és prou àmplia i l’esmena que havíem presentat anava en la 
línia d’assegurar, precisament, de facilitar a la població adulta, que en el cas de Gavà 
tingui accés a aquesta formació. I considerem que aquesta formació s’està donant.

D’altra banda, en cas que hi hagués la necessitat de nova construcció d’un EOI a 
la zona, segurament hi ha altres poblacions veïnes que requeririen una major de-
manda que no pas la de Gavà.

Per tant, davant de totes aquestes qüestions, nosaltres votarem en contra del pri-
mer punt i del segon, lògicament, perquè els dos van lligats; el segon punt és un 
compromís pressupostari respecte al primer i el primer respon a una qüestió de pla-
nificació.

En canvi, ens abstindrem en el tercer punt perquè cal fer una valoració, tal com 
proposàvem en la nostra esmena, que finalment no ha estat acceptada, una valoració 
per ampliar les places d’anglès a l’EOI de Viladecans a partir de les propostes i de 
les matriculacions que s’hi estableixin, i a partir també d’aquest històric que, insis-
teixo, les dades que hi ha actualment per part del departament ens asseguren que 
encara hi ha vacants en els estudis a nivell superior d’anglès a l’EOI de Viladecans.

Gràcies.
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El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, 
té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Martín Barra.

Martín Eusebio Barra López

Gracias, presidente. En primer lugar, mencionar que al principio me sorprendió 
un poco porque el título habla de ampliar las plazas de la Escola Oficial d’Idiomes 
de Viladecans y luego veo dos puntos sobre Gavá, pero en fin.

Resuelto este primer problema, resuelta esta primera duda entre el título y el 
contenido, no podemos estar más de acuerdo con algunos aspectos que se mencio-
nan en esta propuesta de resolución. Sin duda, muchas personas consideran que es-
tudiar idiomas –inglés, en particular– es una prioridad formativa para ellos, ya que 
un buen nivel de inglés, como ya han comentado otros portavoces, mejora sus posi-
bilidades de encontrar trabajo, y especialmente ciudades con áreas de costa o, por 
ejemplo, con gran afluencia de turista extranjero, por ejemplo, en el outlet que se 
abrió en Viladecans hace ahora dos años y medio.

Pero esta prioridad formativa para mejorar sus opciones laborales viene derivada 
porque, como muy bien menciona la propuesta: «els nostres estudiants acaben els es-
tudis bàsics amb un nivell baix/mitjà d’anglès i sol·liciten plaça en els nivells de ter-
cer, quart i cinquè de l’Escola Oficial d’Idiomes de Viladecans». En fin, otro ejemplo 
más del modelo de éxito del sistema educativo catalán. Qué pena, pero qué cierto. 

Sí, señoras y señores diputados, el nivel de inglés con el que nuestros estudiantes 
acaban sus estudios básicos es bajo/medio en el mejor de los casos, y les garantizo 
–perdón– que desde Ciudadanos nunca dejaremos de reclamar una enseñanza trilin-
güe, en la que el catalán, el castellano y el inglés sean las tres lenguas vehiculares 
para acabar de una vez con este problema de déficit de idiomas que tenemos en Ca-
taluña, pero para todos, para todos nuestros alumnos, para todos de una vez.

Pero mientras el sistema educativo sea deficitario, sin duda las escuelas oficiales 
de idiomas son la solución y, como bien se pide en la propuesta, hace falta ampliar 
las plazas de la escuela de Viladecans. Puede haber alguna plaza libre en los grados 
más altos, pero, en fin, yo mismo soy testigo del déficit de plazas. Yo solicité tam-
bién, para mejorar mi nivel de inglés, el ingreso en la Escuela Oficial de Idiomas 
de Viladecans y fui uno de los muchos que, por la diferencia entre la demanda y la 
oferta real de plazas, pues me quedé sin plaza en aquel momento.

Así que estamos muy de acuerdo con la propuesta original, con el redactado ori-
ginal y al mantenerse ese redactado original votaremos a favor de los tres puntos.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat, senyor Barra. Per posicionar-se en nom del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. Des del nostre grup hem insistit diverses vegades en la ne-
cessitat d’ampliar les places d’anglès en les diferents escoles oficials d’idiomes del 
territori, especialment d’aquelles escoles que reben més sol·licituds, com és el cas 
precisament de la de Viladecans, que dóna servei als veïns d’aquesta ciutat i també 
de Gavà, com s’ha dit, i que té una gran demanda per part de la ciutadania.

Aquesta manca històrica de places es tradueix en oportunitats formatives, labo-
rals i de futur que es perden, i en un context econòmic i social advers va fer que mol-
tes persones decidissin reforçar les seves competències lingüístiques mentre busca-
ven feina o mentre havien quedat directament a l’atur.

A això li sumem la pujada de taxes que hi va haver en els anys pitjors de la crisi, 
la retallada de beques... Doncs bé, per tot això recolzem aquesta proposta de resolu-
ció amb la doble necessitat de posar en marxa una escola oficial d’idiomes a Gavà, 
com fa anys reivindiquem des del PSC, i en aquest sentit dir que l’Ajuntament de 
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Gavà disposa d’espai, si cal, i també de pressupost per a això. I, alhora, d’ampliar 
les places d’anglès més sol·licitades de Viladecans, tenint en compte que cal obrir 
un nou horari, perquè en aquests moments tots els cursos estan oberts en el mateix 
horari, ja no hi ha més espai, i s’està estudiant fins i tot un canvi d’ubicació. Dir que 
l’actual és un espai municipal, que mai ha pagat la Generalitat, i per part de l’ajun-
tament hi ha tota la predisposició per treballar-hi com s’està fent.

Per tant, doncs, votarem a favor i esperem que el Govern pugui moure fitxa.
Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyora Niubó. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - 
Crida Constituent, té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Hi votarem a favor. Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. El diputat proposant vol posicionar-se sobre les es-
menes? (Pausa.) No? 

Passem, doncs, a la votació.
Per les intervencions que han fet tots els grups parlamentaris, entenc que els 

punts 1 i 2 es votarien conjuntament, i el punt 3 es votaria per separat.
Per tant, passaríem a la votació dels punts 1 i 2.
Vots a favor?
Vots en contra?
Moltes gràcies.
Hi ha hagut un empat a 10 vots. Els llegeixo i després parlarem amb el secretari 

de la Mesa.
Deu vots a favor corresponent als Grups Parlamentaris de Ciutadans, de PSC-

Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i CUP - Crida Constituent.
Deu vots en contra dels Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Par-

lamentari Republicà.
Per tant, en criteri d’aquesta presidència, vol parlar el secretari? (Pausa.) Des-

prés?
A criteri, tot i que ja n’hem parlat, aquest punt ha estat rebutjat perquè hem fet 

servir..., o el president d’aquesta comissió ha fet servir el criteri del vot ponderat que 
emana de l’acord de la Mesa del Parlament del dia 18 de setembre de 2018, ratificat 
per la pròpia Mesa del Parlament el 16 d’octubre d’aquell mateix any, de l’any 2018. 
Un cop escoltat el criteri de la lletrada i entenc, com és tradició en la comissió, la 
secretària voldrà deixar constància de la seva posició.

La secretària en funcions

Sí, gracias, presidente. En substitución provisional del secretario de esta comi-
sión, esta secretaria en funciones considera que el resultado de la votación que aca-
ba de proclamar el presidente de la comisión es erróneo, ya que implícitamente ha 
compu tado como válidos los votos que corresponderían a los diputados suspen didos 
por imperativo legal y, en virtud del auto del Tribunal Supremo del 9 de julio de 
2018.

Por tanto, considero que la correcta aplicación del criterio de ponderación que es-
tablece el artículo 102.2 del Reglamento del Parlament no puede considerar que los 
grupos de Junts per Catalunya i Republicà dispongan en el pleno de los votos de dipu-
tados suspendidos en sus funciones por imperativo legal, siendo arbitrario e injusto el 
acuerdo de la Mesa del Parlamento en sentido contrario.

En consecuencia, solicito que quede constancia en el Diario de Sesiones esta ex-
presa oposición e impugnación de la decisión por la Presidencia de esta comisión, 
de computar votos no disponibles en el pleno y a efectos de la eventual tutela del 
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derecho fundamental a la representación política en condiciones de igualdad, que se 
está viendo perturbado por la decisión de esta Presidencia. 

También realizo reserva de las acciones de tutela que sean necesarias y pediría 
que en caso de que se volviera a proclamar un nuevo empate sirva el mismo texto 
para próximas votaciones.

Gracias.

El president

Moltes gràcies, secretària. Doncs, vull deixar constància, evidentment, en l’acta 
d’aquesta sessió, el posicionament contrari, com ha expressat amb la lectura d’aquest 
text la secretària de la Mesa.

Passaríem a votar el que és el tercer punt d’aquesta proposta de resolució.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest punt ha estat aprovat per 10 vots a favor, corresponents als Grups Par-

lamentaris de Ciutadans, PSC i Units per Avançar, Catalunya en Comú Podem i 
CUP - Crida Constituent, i 10 abstencions corresponents als Grups Parlamentaris 
de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats 
i la construcció d’un edifici definitiu per a l’Escola Ponent de 
Tarragona

250-00577/12

Passaríem al quart punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució sobre 
l’eliminació dels mòduls prefabricats i la construcció d’un edifici definitiu per a l’Es-
cola Ponent de Tarragona.

Té la paraula per presentar la proposta, en nom del grup parlamentari proposant, 
el Grup Parlamentari de Ciutadans, la senyora Maialen Fernández.

Maialen Fernández Cabezas

Gracias, presidente. Bien, se trata nuevamente de una propuesta que hace refe-
rencia a la existencia de módulos prefabricados de barracones, en este caso a la Es-
cuela Ponent de Tarragona. Es una escuela que se abrió en el año 2008 directamente 
en barracones, hace ya más de diez años, y así seguimos. 

Está situada en un barrio trabajador, de clase media, al que la crisis económi-
ca ha azotado de manera intensa, pero que también pagan sus impuestos y, lógica-
mente, merecen, como merecemos todos, tener un edificio en perfectas condiciones 
donde estudiar sus hijos.

Estamos hablando de cuatro cientos alumnos aproximadamente, que creemos 
que es una cifra significativa para tenerla en cuenta. Hay alumnos que han estu-
diado, que han empezado y han terminado sus estudios de infantil y primaria en 
barracones, sin tener la oportunidad de conocer un edificio en condiciones. La pro-
visionalidad de estos barracones se ha convertido en una anormal normalidad.

Por ello pedíamos –pedimos– en la propuesta cuatro puntos y es que, lógicamen-
te, se le dote de dinero para poder construir este edificio y que hubiera una partida 
en los presupuestos que deberían haber estado presentados este año 2019. Lógica-
mente, tiene que estar incluido en un plan de infraestructuras educativas. La máxi-
ma coordinación entre los diferentes departamentos que tienen que llevar a cabo el 
redactado del anteproyecto, proyecto básico y ejecutivo, para este primer semestre 
de 2019. Y la puesta en funcionamiento de este nuevo centro educativo para el  curso 
2020-2021.

En el turno del resto de los grupos, después comentaremos las enmiendas, pero 
ya avanzo que hemos aceptado un punto quinto que se incorpora a esta propuesta, 
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presentado por el Grupo del PSC, y que viene a añadir o a colaborar un poco más 
en la construcción del edificio y en que se puedan eliminar los barracones actuales.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Entenc que aquesta esmena la tenen en coneixement la resta de 
grups? Gràcies.

Doncs, per posicionar-se, per defensar les esmenes presentades, en primer lloc, 
en nom del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, la senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, gràcies, president. Com explicava molt bé la diputada ponent, parlem d’una 
escola de Tarragona que fa deu anys es va posar en funcionament, que segueix en 
barracons a l’espera d’una construcció definitiva i, per tant, només podem compartir 
aquesta proposta, que ve a instar destinar els recursos necessaris precisament per a 
la construcció d’aquest edifici escolar.

Educació de qualitat vol dir servei educatiu de qualitat, però també vol dir equi-
paments de qualitat. Som conscients que les necessitats educatives són diverses, són 
intenses, però entenem que el Govern també s’ha de posar les piles en la inversió en 
equipaments.

Per tot això, votarem a favor i agraïm l’acceptació de l’esmena per part del Grup 
de Ciutadans.

El president

Moltes gràcies. Per posicionar-se respecte a les esmenes presentades, en nom del 
Grup parlamentari de Junts per Catalunya, té la paraula el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Seré breu i ràpid. El Departament d’Educació és molt cons-
cient de la importància educativa que tenen els espais físics i, per tant, les instal·la-
cions i la qualitat dels equipaments, i en aquest sentit ja té un pla previst per anar 
erradicant aquests barracots i convertir-los en edificis estables.

Ara cal tenir en compte el context de crisi, de no disponibilitat de tots els recur-
sos desitjables –abans n’hem parlat a l’inici d’aquesta sessió– i, per tant, prioritza la 
implementació d’aquells projectes que tenen un suport demogràfic, una evolució que 
és favorable i que consolida les dimensions actuals.

En aquest sentit, per plasmar, d’una banda, que estem a favor del fet de renovar 
els equipaments, però en canvi pensem que posar aquesta prioritat per damunt d’al-
tres no seria oportú, ens abstindrem.

Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se, en nom del Grup Parlamentari 
Republicà, el senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, gràcies, president. Bé, aquesta proposta de resolució acabe essent, podríem 
substanciar-la de la mateixa manera que s’han substanciat altres propostes de reso-
lució, pel fet que és evident que el departament treballa i ha de treballar per a l’eli-
minació d’aquests mòduls prefabricats, curiosament mòduls prefabricats que en la 
seva exposició de motius quan es crea una nova escola els anomenen «mòduls prefa-
bricats» i quan demanen que es retiri els anomenen «barracons». És curiós això, eh? 

Bé, bromes a part, evidentment, s’ha de treballar en aquesta línia, però s’ha de 
treballar amb una planificació a mitjà i llarg termini. El que no podem fer és resol-
dre la demanda puntual en un moment determinat.

En el cas aquest de Tarragona, és significatiu el fet que les dades demogràfiques 
ens demostren que hi ha un descens demogràfic i, per tant, construir una escola 
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en aquests moments no és donar resposta a una situació demogràfica determinada. 
Però, a més a més, s’afegeix la complexitat de que aquesta nova escola que vostès 
plantegen aniria d’acord amb un projecte urbanístic que suposaria la creació de mil 
habitatges en un barri i que nosaltres, com a model urbanístic, no acabem de com-
partir, no acabem de veure clar.

Per tant, nosaltres a aquesta proposta de resolució ens abstindrem. Ens abstin-
drem també en el punt que ha proposat el PSC, no perquè no compartim el fet d’ha-
ver de substituir aquests mòduls prefabricats per noves construccions, sinó perquè 
caldria primer definir el model per a aquest barri en concret, per a aquests alumnes 
en concret i gràcies a un acord de tots els agents que hi participen.

El president

Moltes gràcies, senyor diputat. Per posicionar-se la resta de grups parlamen-
taris, en nom del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, el senyor 
 Ferro.

Lucas Silvano Ferro Solé

Només dir que compartim plenament la moció i hi votarem a favor.

El president 

Moltes gràcies. En nom del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, 
senyor Riera.

Carles Riera Albert

Sí, gràcies, president. Bé, ara ja fa un temps, el nostre grup municipal a Tarra-
gona va publicar un llibre que, si no recordo malament –ho dic de memòria–, es diu 
Grans runes de Tarragona, amb pròleg de l’Eudald Carbonell, i si no recordo ma-
lament, al capítol tres, precisament, es fa referència a aquesta escola pel deteriora-
ment, en fi, important de les instal·lacions i les seves infraestructures que presenta 
des de fa ja molts, massa anys.

Per acabar de reblar el clau, farà molt poc –ho recordaran vostès– que ben a 
prop, ben a prop, el Govern de la Generalitat es va gastar 19 milions d’euros només 
per construir un equipament esportiu que va formar part del desastre, del fiasco, di-
guéssim, de la desinversió dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, diguéssim, per fer 
créixer la ironia del problema. 

Per tant, òbviament, votarem a favor de qualsevol iniciativa que intenti posar re-
mei a aquest despropòsit.

Gràcies, president.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. La diputada proposant voldria prendre la paraula? 

Maialen Fernández Cabezas

Sí, gracias, presidente. Bien, agradecer en este caso a los grupos que apoyan la 
propuesta y al PSC, como he comentado antes, la incorporación del quinto punto.

En cuanto a los grupos que apoyan al gobierno, al diputado Solé decirle que, 
tanto monta monta tanto, barracones o módulos prefabricados, o casetas de obra, es 
prácticamente lo mismo. No caiga en el término..., me da lo mismo decir un barra-
cón que un módulo prefabricado, el caso es el mismo.

Y no entiendo muy bien a qué se refiere usted con el modelo urbanístico. ¿Qué 
tiene que ver un modelo urbanístico de planificación de unos terrenos con que los 
niños estén en unos barracones desde hace más de diez años? Si con eso se refiere a 
la planificación que me incorporan en cada enmienda y demás, creo que el gobierno 
ha tenido más de diez años para planificar con suficiente tiempo.

En cuanto a la demografía, da igual que sean cuatro cientos niños, que cien o 
cinco, el caso es que hay alumnos que están estudiando en barracones desde hace 
más de diez años. Tienen todo el derecho del mundo a estudiar en un edificio en 
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condiciones y tener las mismas oportunidades que otros niños que estudian en ese 
tipo de edificios. Nada más.

Gracias.

El president

Moltes gràcies. Entenc que l’esmena que finalment s’ha transaccionat no és exac-
tament la que hi havia? És la mateixa? Per tant, entenc que no cal llegir-la. (Remor 
de veus.) Sí, però ja estava publicada. D’acord, llavors no la llegim, és que teníem el 
dubte de si la llegíem o no la llegíem.

Per tant, votaríem, entenc, els cinc punts conjuntament? (Pausa.) Sí? 
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 10 vots a favor, correspo-

nents als Grups Parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Cata-
lunya en Comú Podem, CUP - Crida Constituent, i 10 abstencions corresponent als 
Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut 
Escola Francesc Cambó i Batlle, de Verges

250-00592/12

Passaríem al cinquè i darrer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolu-
ció sobre la construcció d’un edifici per a l’Institut Escola Francesc Cambó i Batlle, 
de Verges.

Té la paraula per presentar la proposta, en nom del grup parlamentari proposant, 
de Ciutadans, el diputat Héctor Amelló.

Héctor Amelló Montiu

Muchas gracias, presidente. Miren, los centros educativos de las áreas rurales 
o de los pequeños municipios son esenciales, no solamente por las funciones edu-
cativas que realizan, sino también por la función social que cumplen. Son un pilar 
fundamental para mantener vinculados a los ciudadanos, al territorio y frenar así 
también la despoblación. En muchos casos se convierten en uno de los principales 
atractivos de los municipios. 

El Institut Escola Francesc Cambó es un centro que da servicio a varios munici-
pios, como por ejemplo Colomers, Garrigoles, Parlavà, Ultramort o al propio mu-
nicipio de Verges, donde está ubicado. En total, para once municipios, este es el centro 
de referencia y a él asisten unos quinientos alumnos aproximadamente.

Las instalaciones actuales tienen serias deficiencias, y así lo ha denunciado rei-
teradamente la asociación de familias de alumnos. El centro está dividido en varias 
instalaciones, que se encuentran en dos localizaciones diferentes, y están separadas por 
unos setecientos metros, y entre ellos hay, para ir de un centro al otro, hay que atrave-
sar una carretera que actualmente está muy transitada.

Además, faltan aulas de especialidades y el espacio general obliga a usar..., falta 
también espacio general que obliga a usar pasillos e instalaciones, que también son 
precarias, sin olvidar que la etapa de secundaria se encuentra en ese momento en 
barracones.

Esta situación dificulta aplicar un proyecto pedagógico integral y en condiciones 
óptimas, y hace ya casi diez años que se anunció la construcción de un nuevo edi-
ficio que a día de hoy no hay un compromiso de calendario para la construcción de 
este nuevo edificio.

Por ello les traemos esta propuesta, para alcanzar un acuerdo con un calendario 
concreto, para la construcción de un nuevo centro para el Institut Escola Francesc 
Cambó.
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Ya les avanzo que no hemos aceptado ninguna de las enmiendas que nos propo-
nen, por el simple hecho de que sus propuestas, las propuestas que nos proponen de 
enmienda, en el fondo son una patada para adelante, porque lo que ustedes hacen es 
eliminar de nuestras propuestas, que son muy concretas, justamente todos los com-
promisos concretos que adoptamos.

Nosotros proponemos un calendario con el que queremos que se comprometan, y 
lo que hacen con sus enmiendas es, por ejemplo, decirnos «cuando la disponibilidad 
presupuestaria lo permita». Miren, nosotros lo que necesitamos son, y los padres de los 
alumnos, y las madres de los alumnos de ahí, las familias que están en estos centros, 
necesitamos compromisos concretos a los que atenerse, y ustedes lo que hacen con 
estas enmiendas es justamente pegar una patada para adelante y dejar todo en el aire.

Por lo tanto, no aceptaremos estas enmiendas, ya se lo digo por adelantado, y son 
estos los motivos por los que queremos alcanzar estos acuerdos.

El president

Moltes gràcies, senyor Amelló. Per posicionar-se i defensar les esmenes presen-
tades, en nom del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el senyor Lluís Font.

Lluís Font i Espinós

Gràcies, president. Per no repetir arguments, en aquest cas, votarem a favor 
del primer punt, perquè ja està previst en la priorització del departament, i ens 
abstindrem als altres dos, perquè ens sembla que els terminis que plantegen són ex-
cessivament restrictius.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Font. En nom del Grup Parlamentari Republicà, per de-
fensar les esmenes, senyor Bernat Solé.

Bernat Solé i Barril

Sí, evidentment, el departament és conscient d’aquesta situació. De fet, ha fet 
diverses reunions amb tota la comunitat educativa de Verges i de les poblacions 
que aporten alumnes a aquest institut escola, i per aquest motiu aquesta obra forma 
part del Pla d’inversions del departament i està prevista, amb prioritat, i per tant el 
departament té previst dur-la a terme quan hi hagi la disponibilitat pressupostària 
suficient. Hem de tenir en compte que en aquests moments estem en pròrroga pres-
supostària i, per tant, això requereix d’un nou pressupost. Per tant, al primer punt 
hi votaríem que sí.

Al segon i tercer punts no podem votar que sí per un tema merament adminis-
tratiu. Vostè m’explicarà com, aprovant el primer punt, que és aprovar aquesta par-
tida pressupostària del 2019, es pot licitar un projecte d’aquí a dos mesos, perquè 
–si no ho recordo malament– diuen que es liciti al cap de dos mesos de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució. Com, en dos mesos, vostè pot redactar un projecte i 
licitar-lo? És a dir, això és inviable, no ho sé; ens ho explica o és inviable.

I, evidentment, amb aquests terminis, el curs 2020-2021 és difícil que aquesta 
escola pugui entrar en funcionament. Tant de bo. 

Ara, el segon punt..., no sé com es pot licitar una obra d’aquí a dos mesos.
Per tant, al segon i tercer punt ens abstindrem.

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Per posicionar-se la resta de grups parlamentaris, en 
primer lloc, pel Grup Parlamentari Socialistes, senyora Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Sí, simplement per dir que hi votarem a favor.

El president

Senyor Lucas Ferro.
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Lucas Silvano Ferro Solé

Sí, per comunicar que votarem a favor de la proposta.

El president

Senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies. Efectivament, segons les nostres dades, es tracta d’un edifici de cin-
quanta anys, com a mínim, amb un deteriorament de les seves infraestructures i 
instal·lacions més que important.

Val a dir que el 30 per cent de l’alumnat és pròpiament del municipi de Verges, 
el 70 per cent restant de municipis de l’entorn, i l’Ajuntament de Verges, dintre les 
seves possibilitats i limitacions, va fent inversions a manteniment i millores, però 
que, òbviament, no són suficients per revertir la situació. Això requereix una actua-
ció, òbviament, del Govern de la Generalitat.

Cal tenir en compte que en aquests moments la sala de professors, la sala d’in-
formàtica, la sala de música han estat eliminades per tal de guanyar espai per als 
alumnes. És una escola que estava pensada per una línia i actualment n’encabeix 
dues. No es poden fer desdoblaments per abaixar les ràtios. Els serveis no reu-
neixen les condicions bàsiques reglamentàries, els serveis higiènics, sanitaris, del 
centre.

Per tant, és realment una situació de molta emergència, a la qual s’afegeix aquest 
institut d’ensenyament secundari, aproximadament a un quilòmetre, amb barracons 
des de fa més de deu anys. Per tant, és una situació d’alta emergència i nosaltres 
pensem que és necessari que hi hagi una actuació pública absolutament urgent per 
revertir aquesta situació.

De manera que, si es construeix el nou institut escola, nosaltres estarem molt 
contentes i ja no els explico si, a més, a les nits no ens punxen les rodes dels cotxes, 
i ja ni els explico –la felicitat seria màxima– si, a més, no ens deté la policia nacio-
nal, il·legalment, el nostre alcalde.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Riera. Senyor Amelló, vol posicionar-se?

Héctor Amelló Montiu

Voy a responder a la pregunta que nos han hecho. ¿Cómo se consigue en dos me-
ses? Sencillamente, trabajando.

El president

Gràcies, senyor Amelló. Entenc, per les intervencions dels grups parlamentaris 
(remor de veus) –si us plau–, que votaríem el primer punt per separat i després els 
punts segon i tercer. És així? Junts? D’acord.

Votaríem el primer punt de la proposta de resolució.
Vots a favor?
Aquest punt ha estat aprovat per la unanimitat dels diputats i diputades presents.
I votaríem els punts 2 i 3, de manera conjunta.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquest segon i tercer punts han estat aprovats per 10 vots a favor, corresponents 

als Grups Parlamentaris de Ciutadans, Socialistes i Units per Avançar, Catalunya 
en Comú Podem i Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent, i 10 abs-
tencions, corresponents als Grups Parlamentaris de Junts per Catalunya, Grup Re-
publicà. 

Moltes gràcies. I ara sí que aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a les sis de la tarda i dos minuts.
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