Comunicat que emet el Consell Insular de Formentera en relació a les sentències del TSJIB sobre el TIL
divendres, 26 de setembre de 2014 01:53

Davant la publicació de les tres sentències dictades el dia 22 de setembre de 2014 per la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que declaren
nul el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de llengües als
centres docents no universitaris de les Illes Balears (Decret TIL), i la sentència d'avui que
declara nu·lal l'ordre que desenvolupa l'esmenat Decret, el Consell Insular de Formentera
manifesta que:

1. Les sentències, a més de declarar nul el Decret, posen de manifest que la seva implantació
“resulta substancial per a la llengua catalana, perquè implica una rebaixa en l’ensenyament de
l’ús de llengua catalana i una minva d’ensenyament en llengua catalana”. La sentència,
concretament la número 443, continua dient, i citam textualment, “desde esta perspectiva, si los
poderes públicos han de velar por la normalización lingüística en este territorio, el cambio del
modelo educativo de un sistema bilingüe a otro trilingüe, que busca y persigue que los
ciudadanos del mañana tenga un total y un perfecto conocimiento de tres lenguas, las dos
oficiales y además una extranjera, porque esto obedece a una recomendación de la Unión
Europea y porque sin duda al ser ciudadanos europeos se impone tener un buen uso y
conocimiento de la lengua de mayor influencia en el contexto europeo, incide, sin embargo, en
el ámbito de la normalización lingüística.”

2. És en aquesta incidència sobre la normalització lingüística, que el TSJIB sentencia que tot
allò que afecti la llengua catalana i la seva normalització en l’àmbit educatiu, incideix plenament
en la funció consultiva —i també preceptiva segons el TSJIB— que segons estableix l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears en l’article 35 té reconeguda la Universitat de les Illes Balears.

3. Aquestes sentències, al cap i a la fi, dictaminen que el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual
es regula el tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes
Balears, i l'ordre que el desenvolupa, no han comptat amb la necessària vetlla científica,
acadèmica i pedagògica adequada que li correspon.

4. El Consell Insular de Formentera, com ha manifestat en diverses ocasions en acords
plenaris i fent ús de la seva participació en el Consell Escolar de les Illes Balears, s'ha oposat
al desenvolupament del TIL, la manca de dotació econòmica -aspecte que també recullen les
sentències, i la precipitació i imposició de la necessària redacció de nous projectes lingüístics
als centres. A més, el Consell Insular segueix defensant que qualsevol canvi en el model
educatiu no ha d’anar en detriment del procés de normalització lingüística de la llengua pròpia
del nostre territori, ni pot anar enfrontat amb tots els agents implicats que formen part del
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sistema educatiu. El futur dels nostres estudiants és massa important, i ha de respectar
l'autonomia dels centres i els seus consells escolars, que són els millors coneixedors de les
seves realitats lingüístiques.

5. Entenem, per tant, que les sentències d'ahir i i d'avui mateix del TSJIB són una oportunitat
per al Govern de les Illes Balears per fer una reflexió necessària i un nou plantejament en les
seves decisions que tengui en compte el valor que suposa el consens.
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