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La Crida a la  mobilització de la  Societat  Civil  per
una educació de qualitat, inclusiva i en català, un èxit

Tots  els  Projectes  lingüístics  que s'han aprovat  d'acord  amb el
Decret  TIL  són  nuls.  Els  centres  s'han  d'ajustar  als  projectes
lingüístics anteriors al Decret TIL.

Èxit de participació
56 representants de distintes entitats socials han participat a la reunió preparatòria per a
una mobilització popular per una educació de qualitat, inclusiva i en català que s'ha duit
a terme avui horabaixa a les 17.30 h a l'edifici Ramon Llull de la UIB.

El Govern no escolta les crides al consens
Aquesta reunió ha estat una continuació de la que es va fer dia 20 de maig també a la
UIB però amb la intenció d'augmentar la pressió davant la indiferència del Govern a les
contínues crides al consens.

Han assistit:  STEI-I, FE-CCOO, FETE-UGT,  CGT,  Departament de Pedagogia de la
UIB,  Departament  de  Filologia  Catalana  de  la  UIB,   cooperatives  d'ensenyament,
associació de directors d'infantil, de primària i de secundària, FAPA, COAPA, OCB,
Assemblea de Mestres i professors en català, Plataforma Crida, Front Comú, Assemblea
de  docents,  Associació  d'Inspectors,  PUDUP,  PSIB-PSOE,  IV-Més  per  Mallorca,
persones de reconegut  prestigi  (Dr.  Martí  March,  Joan Melià,  Damià Pons,  Nicolau
Dolç, etc.)
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La situació legal caòtica suscita interès
Han suscitat molt interès les explicacions de l'STEI-Intersindical i FETE-UGT sobre les
conseqüències  de  les  recents  decisions  judicials  resultat  de les  seus  recursos  i  quin
escenari es dibuixa amb la desobediència del Govern amb l'aprovació per Decret-Llei.

Totes les consultes jurídiques de les distintes entitats presents han arribat a la mateixa
conclusió: Tots els Projectes lingüístics que s'han aprovat d'acord amb el Decret TIL són
nuls. Els centres s'han d'ajustar als projectes lingüístics anteriors al Decret TIL, basats
en el Decret de Mínims.
El  Decret  de  mínims  encara  és  vigent.  No  està  derogat.  Cal  recordar  que,  en
l'ensenyament obligatori, s'aplica a 4 i 5 anys; 2n i 4t de primària; 2n, 3r i 4t d'ESO; a la
resta  era  aplicable  el  Decret  TIL,  ara  que s'ha suspès  el  calendari  d'aplicació.  Amb
aquest nou panorama, la millor opció possible és tornar als models lingüístics anteriors.
Els directors ho veuen factible.

Participació activa
Els distints representats han participat activament en el debat i han rebut informació
directa i clara del que està succeint en en món de l'ensenyament, sense les interferències
interessades i esbiaixades del Govern.

El contingut de la reunió ha girat, sobretot, entorn les següents qüestions:

• Anàlisi de l’inici del curs escolar.
• Posada en comú de les actuacions que s'estan realitzant.
• Proposta de mobilització, conjunta i unitària.

Mesures concretes adoptades
S'ha  acordat  crear  un  nucli  de  coordinació  de  la  protesta  per  dotar  d'agilitat  la
coordinació de les actuacions.

S'elaborarà un manifest conjunt, curt i contundent que demani la retirada del TIL.
S'ha proposat crear  una comissió tècnica (experts en educació i llengua)  per elaborar
una proposta de model lingüístic escolar perdurable en el temps i que sigui el fonament
d'un possible  pacte  lingüístic  i  serveixi  per  evitar  que de la  llengua se'n faci  un  ús
partidista.

Els partits polítics presents es comprometen, amb el consens dels assistents, a dur la veu
dels presents al Parlament i a tots els ajuntaments. Els grups parlamentaris convidaran el
col·lectiu  de  l'ensenyament  al  Parlament  a  explicar  per  pròpia  veu  els  fets  i  les
necessitats reals de l'ensenyament.
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S'ha acordat treballar en una manifestació col·lectiva en una data pròxima. Es convocarà
una  reunió  exclusivament  per,  entre  tots,  organitzar  la  mobilització  dins  el  mes  de
setembre.

S'acorda per  unanimitat  sol·licitar  la  retirada  del  Decret  TIL i  del
Decret-Llei TIL.

.
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