
4 PRESÈNCiA
29 - 09 - 2013

························································································································.

TERE RODRÍGUEZ

● “No sé cap a on bufarà el vent, però ara
tenim una tramuntanada del PP que em-
pastifa la pau lingüística.” Aquesta adver-
tència la feia fa uns mesos Francesc Florit,
membre de la junta directiva d’Acció Cul-
tura de Menorca i professor de català a
l’IES Josep M. Quadrado de Ciutadella.
Llavors, el president del govern balear, Jo-
sé Ramón Bauzá, ja havia posat sobre la
taula un decret pel qual pretenia introduir
una tercera llengua vehicular en el sistema
educatiu i que finalment es va materialit-
zar en el polèmic TIL (Tractament Inte-

Marea verda a les 
gral de Llengües). Des de la seua coneixen-
ça, la normativa ha rebut moltíssimes crí-
tiques tant de la comunitat educativa com
de les institucions que vetlen per la llengua
pròpia, ja que coincideixen a assenyalar
que, en la pràctica, el TIL suposa un retro-
cés del català en el reeixit procés d’immer-
sió lingüística que s’ha implantat a les Illes
durant les últimes dècades.

Així, la normativa ha sigut l’espurna
definitiva per fer esclatar un sector, l’edu-
catiu, fart de retallades i on les agressions
cap al català han sigut una constant des de
l’arribada al poder de Bauzá, qui no ha
dubtat a posar les Illes al servei del labora-
tori d’idees de la FAES i del Círculo Balear,

liderat per Jorge Campos. “És una idea
política que no té encaix pedagògic, per
això el TIL ha encès la comunitat educati-
va, i sobretot els expedients oberts als tres
directors de Mallorca per haver opinat pú-
blicament sobre el decret”, afirma la secre-
tària de Política Educativa i Normalització
Lingüística del STEI, M. Antònia Font.

Des del sindicat i des de l’Assemblea de
Docents, que lidera la vaga indefinida que
els ensenyants illencs segueixen des del
passat 16 de setembre, subratllen la neces-
sitat d’implantar una tercera llengua
d’aprenentatge, però rebutgen contun-
dentment la forma i el contingut del pla
dissenyat des de la Conselleria d’Educació.

El TIL és una idea
política que no té
encaix
pedagògic, per
això ha encès
tota la comunitat
educativa de les
Illes

L’aplicació
proposada pel
decret és
desastrosa i la
intenció clara és
fer retrocedir el
català a les
escoles
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“Clar que estem a favor d’un tercer idioma
en l’ensenyament i per això des del nostre
sindicat ja vam proposar un pla per refor-
çar l’àrea d’anglès. Ara bé, el plantejament
i l’objectiu marcats per Bauzá són molt di-
ferents dels nostres”, expressa la sindicalis-
ta. “Bauzá no vol implantar l’escolaritza-
ció en anglès, pretén reduir, quan no eli-
minar, el català de l’escola. Forma part de
la seua política bel·ligerant contra la llen-
gua, la cultura i les senyes d’identitat. El
català a l’escola era una illa dins les Illes,
que ara vol bombardejar”, insisteix Iñaki
Aicart, portaveu de l’Assemblea.

El professor Florit assenyala els que des
del seu punt de vista són els principals

Els bocs expiatoris d’un col·lectiu unit
Marga Seguí, Rafel An-
dreu, Jaume Bonet són
els tres directors expe-
dientats per la Conselle-
ria d’Educació, per ha-
ver expressat davant els
seus consells escolars
de forma clara i contun-
dent la seua opinió so-
bre el TIL i per haver de-
fès l’escletxa de l’article
20 del decret per poder
mantenir la immersió
lingüística. Molts altres
directors també van

manifestar les seues
discrepàncies per la im-
plantació d’una normati-
va, però sols aquests
tres s’han convertit en
els bocs expiatoris en
què el govern de Bauzá
ha bolcat la seua frus-
tració per no poder
“convèncer” el col·lectiu
de les bondats de la se-
ua iniciativa. Per això,
entre els punts irrenun-
ciables d’una possible
negociació per descon-

vocar la vaga s’exigeix
la retirada de l ’expe-
dient, ja que no sols
han sigut sancionats
com a directors, sinó
també com a docents.
“Rafel, Jaume i Marga
són un exemple de
plantar-se democràtica-
ment contra als disba-
rats pedagògics i forta-
ment ideològics d’uns
polítics, radicalitzats i ir-
responsables”, expressa
el seu col·lega Florit. ■

La imposició del decret TIL i els constants atacs de
l’executiu de Bauzá al sector educatiu han convergit
en una mobilització sense precedents a les Illes

Protestes Milers de
persones secunden
cada dia les
convocatòries de
l’Assemblea, que va
protestar
enèrgicament a les
portes de la seu del
Parlament el dia de
la convalidació del
TIL / EFE

Cada dia que
passa són més
els dirigents
populars que
mostren el seu
malestar per
l’actitud
autoritària del
president Bauzá

Balears
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factors de rebuig al TIL, fortament
contestat al carrer durant aquestes dues
últimes setmanes. “El problema és la fina-
litat última, ja que es vol arraconar la llen-
gua catalana; les formes, imposades sense
consens; el calendari, precipitat; la prepa-
ració, sense plans de formació docent; les
garanties econòmiques, no s’hi dedica una
partida pressupostària; sense avaluació, no
s’han fet estudis de diagnosi; i sense mate-
rials, no s’han elaborat materials didàctics
específics ni s’han recopilat les experièn-
cies dels centres. Per no haver-hi ni tan

sols s’ha obert una pàgina web amb totes
les informacions, les justificacions, els
principis pedagògics, els plans pilot, etc.,
que sigui a l’abast de la comunitat educati-
va... Per tant, una aplicació desastrosa i
unes intencions vergonyoses, en definiti-
va, impròpies de gent que en teoria ha de
regir l’educació del país”, resumeix.

INTERVENCIÓ JUDICIAL
A les nombroses concentracions, xerrades,
conferències i protestes que se succeeixen
des de l’estiu, cal afegir-hi les accions le-

gals que es van posar en marxa contra el
decret 15/2013 de 19 d’abril, i que van su-
posar la suspensió de l’aplicació del TIL
per part del Tribunal Superior de Justícia
balear. La derrota als tribunals, però, no va
fer defallir Bauzá en el seu objectiu, ja que
hores més tard va aprovar un decret llei
d’urgència amb el mateix contingut qües-
tionat pel tribunal, però en què es feia des-
aparèixer l’article 20.

Aquest punt és l’escletxa que els centres
havien trobat per continuar els seus pro-
grames d’immersió lingüística amb la in-

Vèncer les resistències internes i convèncer els pares
● Per l’Assemblea de Docents
han sigut quatre mesos de
preparació i superar l’escepti-
cisme i les resistències.

16-04-2013 L’executiu de
Bauzá aprova el decret
15/2013 del Tractament
Integral de Llengües (TIL).

...............................................................................................................................................................................................................................................................

Cronologia

18-06-2013 STEI presenta un
recurs al Tribunal Superior de
Justícia contra el decret.

06-09-2013 El TSJ balear fa
pública la sentència que, amb
un vot particular, decideix
suspendre l’aplicació del TIL
per al curs 2013/1014. Hores

més tard l’executiu aprova un
nou decret d’urgència.

16-09-2013 Inici de la vaga
indefinida de docents
convocada per STEI, CCOO i
Assemblea de Docents. El
seguiment supera el 90%
durant el primer dia

pràcticament a totes les illes.

24-09-2013 Convalidació al
Parlament del decret TIL.

29-09-2013 Manifestació
unitària sota el lema “Contra
la imposició defensem
l’Educació”.

La vaga ha
traspassat les
parets de les
escoles i té el
suport de tots els
sectors

La recaptació,
amb aportacions
de particulars,
de les caixes de
resistència
permetrà
mantenir la vaga
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molt cautelosa amb el que pose per escrit,
perquè amb això podríem demostrar que
està cometent un acte de desacatament a
una sentència judicial”, indica Caldentey.

NEGOCIACIÓ I ESCLETXES
És per això que, a hores d’ara, es confia a
arribar a una solució negociada i consen-
suada, ja que la prolongació d’una vaga
d’aquestes característiques pot tenir con-
seqüències molt negatives per a l’executiu
balear. De fet, ja hi ha sectors del PP balear
que demanen flexibilitzar el decret. Bona
mostra va ser el comunicat del PP d’Eivis-
sa en què demanava –amb tan sols tres
dies de vaga– un acord per implantar de
manera progressiva el decret del trilingü-
isme i sol·licitava el diàleg. “Aquest comu-
nicat és un missatge intern dels populars
per flexibilitzar la posició del govern Bau-
zá”, indica Caldentey. En el mateix sentit
s’expressa Aicart, qui considera que l’ex-
ecutiu de Bauzá “està cada dia més feble” i
que si no negocia tindran “paciència” i es-
peraran “una escletxa”. De la seua banda,
la sindicalista Font apunta que l’enrenou
que estan provocant les manifestacions i
les nombroses adhesions que es reben des
de tots els llocs del món faran actuar Ma-
riano Rajoy. “Crec que Rajoy acabarà esti-
rant les orelles a Bauzá i cridant-lo a l’or-
dre, ja que la seua actitud és contrària a
molts dels seus votants que estan amb
nosaltres”, indica. La consellera, M. Joana
Camps, va fer un pas en aquest sentit, con-
vocant l’Assemblea a una mesa sectorial.
Això no obstant, entre els punts de l’ordre
del dia sols es plantejava l’aplicació del TIL
en el curs 2014/2015, fent cas omís al pre-
sent exercici. “Per descomptat que estem
disposats a negociar, però no participarem
en una pantomima en què no s’atenguen
les nostres reivindicacions”, adverteixen
ambdós sindicalistes.

Però no sols l’executiu de Bauzá pot
veure’s perjudicat per la mobilització.
L’èxit de la vaga, que ha traspassat les pa-
rets de les aules i que a hores d’ara té el su-
port i la consideració de la resta de sectors
i ha guanyat la batalla de l’opinió pública,
motiu per la qual alguns ja la denominen
“vaga social”, també dependrà de la capa-
citat de “resistència” dels mestres. “Si la
vaga ha de ser sostinguda en el temps ha
de ser intermitent”, apunta Caldentey,
pensant en el descompte que patirà la seua
nòmina per estar secundant la vaga. “Cal
pensar que estan renunciant a una part
d’ingressos, no sols per reivindicar el cata-
là a l’escola, sinó per millorar la qualitat de
l’ensenyament, i això és el que ha fet que
els pares s’hagen unit a les seues reivindi-
cacions des del primer moment”, apunta
Aicart.

troducció gradual de l’anglès, ja que s’hi
establia la possibilitat d’elaborar als cen-
tres un projecte propi “sempre que, i amb
caràcter general, es mantinga la impartició
d’alguna àrea o matèria no lingüística en
cadascuna de les llengües oficials i en la
primera llengua estrangera”. La redacció
d’aquest article es podria interpretar com
la possibilitat de fer-ho tot en català o tot
en castellà a excepció d’una àrea no lin-
güística, i una altra àrea en llengua estra-
ngera.

L’eliminació del citat article i la convali-

dació del decret al Parlament balear, di-
marts passat, han aplanat el terreny per a
l’aplicació del decret, ja que la solució ju-
dicial és més complicada. Sols el govern
d’una altra comunitat podria recórrer
contra la llei balear, o si més de cinquanta
diputats i senadors del Congrés presenten
un recurs d’inconstitucionalitat. “El PSI
no descarta portar la proposta al Congrés,
però jo no hi confie”, expressa Biel Cal-
dentey de STEI. L’altra via és impugnar
tots els actes administratius que es deriven
del decret. “Ara bé, la Conselleria serà

Des de l’àmbit escolar
s’ha elaborat un decà-
leg per millorar l’estil en
la política educativa. En
l’escrit, entre altres
qüestions subratllen
que l’ensenyament en
llengua catalana ha su-
posat una bona eina de
cohesió social, però que
encara es troba en una
clara situació de desa-

Decàleg per un nou esTIL
vantatge i que per açò
necessita la compensa-
ció de l’escola per al
seu ús social. També
mostren la seua confor-
mitat per introduir l’an-
glès com a tercera llen-
gua d’aprenentatge, pe-
rò afirmen que s’ha de
fer amb programes se-
riosos i programats, ex-
perimentats i avaluats,

com s’havia fet fins ara.
“La imposició de forma
precipitada de l’anglès
com a llengua de matè-
ria farà augmentar el
fracàs escolar, i provo-
carà una disminució
dels continguts donats”,
indiquen i per això insis-
teixen que qualsevol
modificació ha de ser
consensuada.

La mobilització dels mestres ha estat
massiva.  / EFE

La desmotivació i
la repercussió
econòmica són
els principals
perills que
sotgen la vaga
indefinida dels
docents

La manifestació
del 29 de
setembre serà el
punt d’inflexió en
la mobilització
més gran que es
recorda
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Per pal·liar l’angúnia econòmica, s’han
creat les caixes de resistència que al tanca-

ment d’aquesta edició superaven els
130.000 euros, gràcies a les aportacions de
particulars, principalment. “Mai no hau-
ríem imaginat que arribaríem a aconse-
guir un suport majoritari, ja que de pri-
mer havien de vèncer les resistències els
propis mestres a posar en pràctica una
mesura tan dura i després convèncer els
pares que la vaga no pretén a soles la reti-
rada del TIL, sinó que hi ha moltes altres
qüestions”, explica Aicart.

En aquest procés de maduració, els
mestres han decidit sempre de forma as-
sembleària les passes a seguir, fins que el 4
de setembre l’Assemblea de Docents va

aconseguir superar les 5.000 firmes, el
50% de la plantilla de la Conselleria
d’Educació, per poder convocar la vaga
indefinida que ha aconseguit paralitzar els
centres.

Gràcies a la difusió mediàtica i per les
xarxes social, el col·lectiu docent ha acon-
seguit traslladar a l’opinió pública el seu
malestar no sols per la imposició del TIL
sinó per les condicions en què treballen i
els alumnes reben l’ensenyament. “Estem
exigint que es recuperen les plantilles del
professorat, ja que en dos anys hem per-
dut uns 1.000 professors i són necessaris
per atendre les necessitats educatives; ne-
cessitem recuperar el pressupost d’Educa-
ció, ja que està molt sota de la mitjana es-

● “Cada centímetre cedit als indepen-
dentistes o nacionalistes, que per mi
són la mateixa cosa, és un centímetre
que no es recuperarà mai.” Així s’ex-
pressa en públic José Ramón Bauzá, fill
de músic militar i president autonòmic
balear. El decret de Tractament Integral
de Llengües (TIL) no és per ell un intent
d’introducció progressiva de la llengua
anglesa dins el sistema educatiu illenc,
és una eina per trossejar la immersió
lingüística en català. Sap que la seva
envestida contra l’escola en llengua prò-
pia obté molts d’aplaudiments a Ma-
drid, dins l’ala mediàtica més dretana
de la capital.

Bauzá, que s’ha tret la careta quan ha
estat president, s’expressa cada cop
més no com la primera autoritat de les
Balears, sinó com un tertulià d’El gato
al agua. Dins el seu grup parlamentari
s’hi troba un bon grapat d’ultraespanyo-
listes amb malvolença indissimulada
envers la llengua catalana.

Mentrestant, el gruix de la militància
del PP balear mira bocabadada aquest
trencament amb trenta anys d’història
d’aquest partit, que s’havia mostrat al-
tament respectuós amb la llengua prò-
pia des dels temps del seu fundador,
Gabriel Cañellas. Ara qui té el protago-
nisme és el Círculo Balear de Jorge
Campos (sovint convidat dels progra-
mes incendiaris d’Intereconomia), mo-
nolingüe castellà i ferotge anticatalanis-
ta.

Gabriel Cañellas va ser molt hàbil en
els anys vuitanta per tal d’evitar el crei-
xement del nacionalisme a les Balears.
Es proclamà defensor del català. L’Esta-
tut el preservà com la llengua pròpia de
les Balears. Distingí la Universitat com
el màxim òrgan consultiu en matèria
lingüística. Cañellas trencà d’arrel qual-
sevol intent secessionista en matèria

L’obsessió anticatalanista de Bauzá

idiomàtica i atorgà protecció científica
al català de les Balears. Aconseguí així
dos objectius: el primer fou l’enorme ba-
se social catalanoparlant que s’afilià o
votà el PP elecció rere elecció. El segon
fou arraconar l’extrema dreta ultraespa-
nyolista i amb mentalitat madrilenya
dins el PP. Cañellas pogué així fer pinya
social per arrabassar més recursos i
competències de Madrid.

Dins el PP a cada congrés sortia la

polèmica lingüística, però l’ala regiona-
lista i defensora de la llengua pròpia
sortia guanyadora per un 70 per cent
dels vots. Aquesta correlació de forces
es va mantenir intacta fins al congrés
del 2010, quan fou elegit president Bau-
zá, precisament enquadrat dins aquesta
ala regionalista, que ha acabat deixant
a un costat un cop ha assolit el poder.

Bauzá arribà a la presidència en mo-
ments molt durs per al PP. Nombrosos

Tot i que les principals crítiques s’adre-
cen directament al president Bauzá,
docents i sindicats consideren que la
consellera M. Joana Camps tampoc és
la persona més adequada per exercir
el càrrec, apuntant a la seua responsa-
bilitat anterior com a agent de la pro-
pietat immobiliària. “Difícilment una
persona de fora del sector pot enten-
dre el seu funcionament i saber de les
seues necessitats”, expliquen. Al seu
parer, Camps ha sigut triada per la se-
ua capacitat d’executar sense dubtar
les ordres del president, qui asseguren
que fa rodar el cap de qui s’atreveix a
contradir-lo. ■

L’oposició acusa
el president
balear d’utilitzar
les Illes com a
laboratori de
proves de les
idees de la
Fundació FAES

Les
reivindicacions
dels mestres han
creuat fronteres i
a hores d’ara les
mostres de
suport arriben de
tot el món

Camps executa
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a partir del dia 30 de setembre
Ens traslladem al carrer Diputació, 284, 4t. 
08009 Barcelona

Mantindrem el mateix número de telèfon: 93 227 66 00

tatal i, per aconseguir-ho, exigim també
una millora del finançament estatal, ja que
les Illes aportem més del que rebem; cal
reduir les ràtios de les aules i les hores lec-
tives del professorat per poder atendre
amb criteris d’excel·lència i qualitat; amb
l’actual conjuntura econòmica resulta in-
suportable per a moltíssimes famílies po-
der pagar el menjador i el transport esco-
lar, per això és necessari que augmenten
les ajudes per a aquestes qüestions; i tam-
bé reivindiquem una millora de les condi-
cions laborals per al professorat interí, i
sobretot que no sols compte l’expedient
acadèmic per accedir a un lloc de treball,
sinó que també es tinga en compte l’expe-
riència i la formació”, demanen. ■

militants, començant per l’expresident
Jaume Matas, havien estat imputats per
corrupció. El president balear era el so-
cialista Francesc Antich i a Madrid ma-
naven Zapatero i Rubalcaba. Aquest
sentiment de persecució, que enfonsà
el centre nacionalista que encapçalava
Maria Antònia Munar (UM), fou contra-
produent per al PSOE.

L’any 2011, Bauzá aconseguí una ma-
joria absoluta espectacular. Però de
sobte girà cap a la dreta ultraespanyo-
lista, sense cap dissimul. El seu antica-
talanisme es convertí en obsessió a me-
sura que era aplaudit per les cadenes
televisives dretanes de Madrid, que
l’han arribat a presentar com un heroi.

Ara la situació balear és dramàtica.
La classe mitjana s’enfonsa. Bauzá
s’enfrontà successivament amb el sec-
tor sanitari (acabà cedint); amb els em-
presaris, petits i grans, per l’apujada
d’impostos (acabà cedint), i ara amb els
docents, amb el trasbalsament del sis-
tema educatiu per arraconar el català i
potenciar (suposadament) l’anglès.

Bauzá havia promès lliure elecció de
llengua al seu programa electoral, però
es trobà amb la sorpresa que més del
80% dels pares demanaren que la llen-
gua vehicular fos el català. Ara carrega
de bell nou amb el TIL. Cerca l’aplaudi-
ment del Paseo de la Castellana. Mai
no s’esperava tanta resistència a les Ba-
lears, tant fora com dins del seu propi
partit. El gruix del PP Balear suporta ara
un anticatalanista desfermat a la cadira
de Gabriel Cañellas. No s’ho poden
creure. / JOAN RIERA-DIARI DE BALEARS.CAT

El gruix del PP
balear suporta
ara un
anticatalanista
desfermat a la
cadira de Gabriel
Cañellas. No s’ho
poden creure

El president José Ramón Bauzá, durant el ple
d’aquesta setmana al Parlament, en què es
va aprovar el TIL. / EFE

Al TIL se sumen
altres factors
que han
convergit en el
malestar d’un
sector castigat
per les
retallades




