
es mobilitzacions previstes per
als propers dies  i  de març
a l’àmbit de les Illes Balears
haurien de servir per marcar

un abans i un després en les polítiques
educatives de la nostra comunitat. Arri-
ben en un moment de gran desànim del
professorat, d’un desencís molt gran, des-
prés d’un llarg curs i mig en què s’ha ha-
gut de fer front a moltes retallades i a una
tasca diària a les escoles i els instituts molt
costa amunt, i amb molts companys i
companyes que s’han quedat sense feina. 

A tot aquest feix que el professorat du
a damunt des de fa més d’un curs se li ha
d’afegir una sensació ben evident d’una
manca total de suport per part de l’Ad-
ministració. Un Govern a mans del pre-
sident Bauzá i del seu Idel escolanet
Bosch que s’ha mostrat com el gran ene-
mic dels mestres i de la seva bona pràcti-
ca docent en una situació molt dura, als
quals s’ha criminalitzat, se’ls ha desau-
toritzat i acusat dia sí i dia també de fer
política a les aules, d’impartir un adoc-
trinament tòxic de nacionalisme exclo-
ent i de fomentar l’estima per una llen-
gua que els fa moltíssima nosa, com és el
català que es parla a les illes. 

Els dos decrets d’àmbit autonòmic que
el Govern de Bauzá vol tirar endavant
sense escoltar-se ningú suposaran l’esto-
cada mortal, amb l’aplicació d’unes me-
sures que tenen la clara intenció d’esbu-
car dos dels pilars que a hores d’ara enca-
ra sustenten la fràgil arquitectura del nos-
tre model educatiu: amb la Llei per a la
Convivència volen tapar la llibertat d’opi-
nió del professorat i fer callar deInitiva-
ment la veu d’aquells i aquelles que enca-
ra discrepen, que des de la seva feina i la
seva dignitat de docents volen fomentar a
les aules el gaudi d’un esperit crític, reJe-
xiu i lliure. Que ningú es deixi enlluernar
en sentir els afalacs traïdors provinents
del conseller Bosch quan ens diu que el
que es pretén és retornar al sector docent
el prestigi ara tan malmès. Si només li fal-
ta que ens retalli l’ànima, amb tot allò que
ens ha estat pres, amb uns ajustaments
indiscriminats sense cap tipus de con-
templació i de mirament. I ara parla de
refermar la nostra autoritat i fer possible
la convivència als centres amb la simple
publicació d’un decret, si Ins ara ens han
escanyat tant com han pogut!

Aquesta Llei de Convivència va de bra-
cet d’una altra normativa que dóna el cop
de gràcia deInitiu a la presència dels lla-
ços quadribarrats als centres i de tot altre
símbol que els guardians de l’ordre i de
l’ordenament constitucional i estatutari
de la conselleria de Presidència conside-
rin que atempta contra la neutralitat i la
imparcialitat també present en els ediIcis
públics; l’anomenada Llei de Símbols. Tot
plegat com a fruit d’una psicosi alarmant i
obsessiva del president Bauzá que, en la
llarga nit del seu mandat, deu covar en el
seu subconscient engominat malsons de
senyeres i de tota casta d’emblemes i pe-
nons amb les quatre barres, envers les
quals pateix una al·lèrgia desbocada. 

Si no és així, no s’entenen propostes
com la que va fer el president l’altre dia
quan va dir que s’havia d’acabar això de

fer els llibres dels nostres alumnes en ca-
talà estàndard; com si els llibres de text
que s’editen en castellà es fessin en la va-
rietat extremenya, o la murciana, o la ca-
nària, segons el territori al qual van desti-
nats. Són uns arguments tan peregrins,
tan pobres i tan poc contrastats, traspuen
tanta ideologia i tant d’adoctrinament,
desprenen una verborrea tan poc creïble
que han de ser contestats des de la ferme-
sa, la dignitat i la resistència. 

L’altra normativa que el Govern vol
dur a la barra és el Decret de Tractament
Integrat de Llengües, una arma letal que
ataca amb la tota la virulència de què és
capaç el cor de l’ensenyament en català,
que Ins ara ha estat vigent a les escoles
de les Illes Balears. Amb les tres “galta-
des de dignitat” que el Govern de Bauzá
va rebre al llarg del curs passat amb la
posada en marxa de la campanya “En-
llaçats pel català”, el resultat de la lliure
elecció de llengua per part de les famí-
lies que optaren pel model lingüístic en
català en un  del total, i pel poc entu-
siasme mostrat pels centres públics en la
posada en marxa del Pla Pilot per a l’En-
senyament Plurilingüe —amb  centres
adherits d’un total de  previstos ini-
cialment—, els instints més baixos de la
fera agredida del president Bauzá havien
de parir una criatura diabòlica, una
mena de Saturn que s’engolís els pocs
Ills que encara quedaven, promotors de
l’ensenyament en català.

I una vegada més, amb una aparença
amable, moderna i llustrada amb la pàti-
na de la innovació educativa més llam-
pant, apareix el Decret de Tractament In-
tegrat de Llengües, amb el caramel enve-
rinat de la millora de l’aprenentatge de

l’anglès. I en la seva elaboració el Govern
ha passat per damunt dels informes de
l’IAQSE, del resultat de l’elecció de les fa-
mílies a què ens hem referit abans, i de les
dades que posen de manifest que amb el
model actual els alumnes de les nostres
illes acaben la seva etapa d’escolarització
obligatòria amb una competència digna
en les dues llengües oIcials i en anglès.

És cert que tot és millorable, i que l’apre-
nentatge de l’anglès podria ser més bo, hi
estam d’acord. Però que això no es faci a
costa de malmenar, arraconar i reduir la
presència de la llengua catalana a les aules,
una llengua cada vegada menys present a
molts àmbits de la nostra societat. Que no
s’imposi per decret allò que Ins ara havia
estat fruit del consens de tots els membres
de la comunitat educativa que s’havien
sentit part activa en el disseny de la llengua
dels centres. Que no s’immolin els projec-
tes lingüístics de centres a l’altar fred i tèc-
nic del despatx del director d’Ordenació i
Innovació educativa, botxí d’un sistema
d’aprenentatge de la nostra llengua integra-
dor i cohesionador dels nostres barris i ciu-
tats, que ha funcionat bé, amb bons resul-
tats. I això, els cadells de Bauzá ho saben.

La conselleria d’Educació ha fet Ins
ara oïdes sordes a totes les peticions que
se li han fet per part de la junta de perso-
nal docent no universitari i dels sindicats
de l’ensenyament. Fins i tot, en el súm-
mum de la seva poca vergonya, ha convo-
cat dues meses sectorials per a les quals
ens havia Ixat uns terminis per a la pre-
sentació d’al·legacions, a les quals va ig-
norar per complet, com una mostra més
del seu menyspreu envers els represen-
tants del professorat.

L’equip de Bosch tira pel dret i es
mostra decidit a aprovar dos decrets
que no són necessaris, ja que tot allò re-
ferent als drets i deures del funcionariat
ja està recollit a l’estatut bàsic de l’em-
pleat públic i a la Llei de Funció Pública
de les Illes Balears. No hi ha cap neces-
sitat de fer una nova llei en aquesta ma-
tèria, si no és per collar encara més el
professorat i fer callar les veus crítiques,
de sembrar la por a les aules i de dispo-
sar d’un cos d’inspectors submís dispo-
sat a tallar la més mínima espurna de
lliure opinió; no ens cal un nou decret
per a la millora de l’aprenentatge de
l’anglès, si no és amb la perversa inten-
ció d’evitar que el català continua essent
la llengua vehicular de l’ensenyament. 

Les forces sindicals hem fet tot el que
estava a les nostres mans per a aturar la
posada en marxa d’aquelles mesures o de
la nova normativa que anàs en contra de
la bona qualitat del nostre ensenyament,
a tots els àmbits de negociació que són al
nostre abast; però no ha estat possible.
Hem intentar aturar el cop de totes aque-
lles accions del Govern que considerà-
vem lesives per als interessos del col·lec-
tiu docent, però de vegades ha estat de
bades. Però en cap cas consideram que
sigui just que se’ns consideri responsa-
bles de les retallades que tots, també no-
saltres, hem hagut de patir.

Ara és el moment per a una nova res-
posta des de la fermesa i la unitat, des de
la dignitat de la nostra tasca docent i de
les nostres fermes conviccions en un mo-
del d’escola democràtic, participatiu i en
el qual el professorat pugui emetre amb
llibertat les seves opinions. Arriba l’hora
en què manifestem la nostra voluntat
irrenunciable de garantir el manteniment
d’uns centres escolars en els quals la llen-
gua pròpia del país, la catalana, continuï
essent el mitjà que vehicula i cohesiona la
convivència entre la rica diversitat del
nostre alumnat.

Ens oposam a dos decrets que suposa-
ran el cop de gràcia a dos dels pilars que
estalonen el nostre sistema educatiu, i no
estam disposats a permetre-ho, de cap
de les maneres. Però en aquest moment
de lluita i mobilització hi hem de ser tots
i totes. Contra la manca de diàleg de la
conselleria d’Educació, davant el silenci i
el menyspreu del conseller Bosch i el seu
equip, la resposta unànime de la dignitat
i la resistència.
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ÉS L’HORA D’ATURARLOS
ELS PEUS!
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Que ningú es deixi enlluernar en sentir
els afalacs traïdors provinents 
del conseller Bosch quan ens diu que 
el que es pretén és retornar al sector
docent el prestigi ara tan malmès

No ens cal un nou decret per a la
millora de l’aprenentatge de l’anglès,
si no és amb la perversa intenció
d’evitar que el català continua essent
la llengua vehicular de l’ensenyament
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