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l Tribunal Superior de Justícia 
de Balears (TSJB) va rebutjar la 
setmana passada, com era previ·
sible que passés, els recursos del 

Govern contra la sentència que anul·
lava el TIL (les sigles del famós decret 
de tractament integrat de llengües, que 
disminuïa la presència del català com a 
llengua vehicular de l’ensenyament a 
favor de l’anglès i el castellà) i contra 
la mesura cautelar de suspendre l’apli·
cació de la norma malgrat el recurs de 
l’executiu davant del Tribunal Suprem. 
En altres paraules: el TIL no es pot im·
posar. Tanmateix, el TSJB ha permès 
alhora que els centres que el tinguessin 
aprovat i vulguin mantenir·lo el puguin 
posar en pràctica sense cap problema. 

Nova estratègia conservadora. 
La decisió del TSJB és molt estra·
nya. És talment sentenciar que es pot 
aplicar el TIL, i no, al mateix temps. 
Exactament el que el Govern pretenia 
com a mal menor, per dir·ho així, des 
del moment en què va entendre que 
no el podria imposar a tots els centres. 
És una decisió legal que omple d’in·
certeses perquè permet que existeixin 
dues normes legals diferents –el TIL 
i l’anterior normativa– que regulen el 
mateix. 

L’Assemblea de Docents assegura 
que una cinquantena de centres edu·
catius han rectificat els seus projectes 
lingüístics, i que han refusat ara el TIL 
quan abans l’havien aprovat. I per tant 
estan adoptant la normativa anterior. 
Però la Conselleria d’Educació diu que 
no li consten “aquests canvis” i la nova 
titular del departament, Núria Riera, 
insisteix que “la majoria” dels instituts 
i col·legis on s’havia d’implementar 
el TIL el continuen aplicant “sense 
problemes”. El resultat pràctic de tot 
plegat és que a hores d’ara no es coneix 
oficialment quants centres apliquen 
el famós decret i quants la normativa 
anterior. Una confusió total.

Gràcies a l’estranya decisió del TS·
JB el PP pot mantenir davant de la seva 
parròquia anticatalanista que, a pesar 
de l’anul·lació, es manté vigent el TIL 

–com va dir José Ramón Bauzà que 
passaria– almenys en alguns col·legis 
i instituts. És una situació absurda, 
però és talment així. I la conselleria, 
per descomptat, anima els centres que 
tiren endavant amb el decret. Justa·
ment a aquesta actitud es referien en 
el plenari del Parlament de dimarts dia 

7 d’octubre els diputats de Més, Nel 
Martí, i del PSOE, Cosme Bonet, els 
quals criticaren que el Govern no retiri 
de per tots els centres el TIL, perquè 
d’aquesta manera el que està fent és 
“provocar la confusió i augmentar el 
caos”. La consellera es limità a con·
testar que “col·laborarem amb ells [els 

Nova estratègia del PP balear
El Govern de Bauzà mostra la nova estratègia: 
deixa que els centres que vulguin apliquin el TIL, 
parla de trilingüisme i no de les sigles maleïdes 
i intenta evitar més mobilitzacions docents.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha permès que el Govern de Bauzà continuï aplicant el 
TIL als centres que així ho vulguin.
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centres] per intentar que això no es 
produeixi”. I punt.

Per una altra banda, l’ordre donada 
pel president a la nova titular d’Edu·
cació és la de canviar radicalment la 
imatge pública del Govern en relació 
amb l’ensenyament. Si la destituïda 
responsable del departament, Joana 
Maria Camps, tenia prohibit reunir·se 
amb l’Assemblea de Docents i el pre·
sident l’obligava a mantenir mà dura 
formal i de fons amb tots els sindicats, 
ara la situació s’ha invertit. Riera des·
plega una frenètica activitat de rela·
cions públiques. Es reuneix amb tots 
els col·lectius docents, amb sindicats, 
visita centres i es mostra receptiva i 
amable amb qualsevol mitjà de comu·
nicació que li demani una entrevista. 
El seu somriure ja és la imatge de la 
conselleria. Clarament, aquest era el 
primer objectiu del PP: canviar el ric·
tus de tensió i irritació de Camps per 
una cara radicalment diferent, amable 
i simpàtica.

L’objectiu final és obvi: tranquil·
litzar l’ambient a les aules i desinflar la 
mobilització dels professors i mestres. 
I així tenir un final de legislatura sense 
manifestacions, vagues i altres mo·
bilitzacions, tal com l’Assamblea de 
Docents havia anunciat que impulsaria 
a partir del febrer pròxim.  

No obstant l’evident canvi d’estratè·
gia, el Govern no renuncia en absolut 
al trilingüisme contra el català. Va 
insistir·hi la setmana passada Bauzà, 
en el Parlament. A una pregunta molt 
crítica sobre la política lingüística a 
l’ensenyament de la portaveu i secre·
tària general socialista, Francina Ar·
mengol, el president li contestà dema·
nant·li agrament: “Vostè què defensa? 
La immersió en català que no permet la 
Constitució?”, alhora que es mostrava 
orgullós perquè “nosaltres defensem la 
Constitució i el trilingüisme”. 

És clar, doncs, que el PP vol fer 
veure als anticatalanistes que manté 
impertèrrita la seva aposta contra el 
català, que alhora intenta evitar·se un 
final de legislatura amb tensió a les 
aules i al mateix temps confia que les 
noves formes de Riera agradin als que 
dins del partit se sentien molestos per 
tot el que passava amb les mobilitzaci·
ons contra el TIL.

 Miquel Payeras

El diari Última Hora publicava el diumenge dia 5 d’octubre una enquesta 
d’intenció de vot per a les pròximes eleccions autonòmiques a les illes Ba·
lears. Segons els resultats que dóna l’estudi, el PP baixaria dels 35 escons 
que va obtenir el 2011 a 27 ara. El PSOE disminuiria de 18 a 16. Entraria 
com a tercera força Podem amb 8·10 diputats. I Més mantindria els 5 que va 
aconseguir fa tres anys. A partir d’aquí, tot és més confús. UPyD, el PI (Pro·
posta per les Illes) i Esquerra Unida tenen, segons el sondeig demoscòpic, 
alguna possibilitat d’obtenir un diputat cadascú, però ben bé podria ser que 
no l’assolissin perquè la intenció respectiva de vot és tan escassa com que 
voreja el 5% –mínim per entrar en el repartiment de seients al Parlament– i 
consegüentment qualsevol alteració a la baixa sobre la previsió, per petita 
que fos, els deixaria sense representació. 

Si l’enquesta es convertís en realitat, Podem tindria la paella pel mànec. 
Tot dependria d’aquesta formació, la relació de la qual amb el PSOE deter·
minaria si hi podria haver un pacte d’esquerres –PSOE, Podemos i Més– o, 
en el seu defecte, si governaria la dreta en minoria. En qualsevol cas, i tenint 
en compte les profundes divergències ideològiques i polítiques entre el partit 
liderat per Pablo Iglesias i els socialistes, així com amb Més, i també, lògi·
cament, amb el PP, tot indica que la probabilitat que el pròxim Parlament 
illenc elegeixi un govern estable és molt baixa i, per contra, que la pròxima 
legislatura pugui ser caòtica és molt alta. M.P

Enquesta electoral a Balears
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