
MANIFEST PER L’ESCOLA EN CATALÀ  

#NOALALLEIMARCH 

 
El Parlament de les Illes és a punt d’aprovar la nova Llei d’Educació, que incorporarà el castellà 

com a llengua vehicular, un requisit que ni tan sols queda establert a la LOMLOE, i no aporta 

cap mesura per a frenar la situació d’emergència lingüística que patim. Incorporar la 

vehicularitat del castellà significa agreujar encara més aquesta situació d’emergència 

lingüística, així com incomplir el mandat de l’estatut i la Llei de normalització lingüística. En 

aquest sentit, obri la porta que aquesta vehicularitat també es pugui aplicar en altres lleis 

futures.  A més, la llei dona a entendre que hi ha zones on la realitat sociolingüística és 

delicada i d’altres on la situació no ho és tant. La realitat, emperò, és que la situació és 

delicada arreu. 

 

El cert és que l’escola és un dels pocs àmbits que garanteixen l’aprenentatge del català d’una 

part de la societat illenca i que, per tant, la llengua pròpia de les Illes Balears sigui un element 

de cohesió social.  Sigui com sigui, els poders públics tenen el mandat de protegir i promoure 

el català com a llengua pròpia d’aquestes illes.  D’aquesta manera:  

 

Consideram  

- Que és inacceptable incorporar el castellà com a llengua vehicular  

- Que el model proposat no genera cap consens i agreuja la situació d’emergència 

lingüística que pateix el català 

- Que el manteniment del Decret de mínims no és una victòria, sinó una eina insuficient 

en el context social i demogràfic del 2022 

 

Reclamam 

- Que s’aturi la tramitació de la llei i es retorni al diàleg amb la societat civil i al consens 

amb la comunitat educativa  

- Que se superi el Decret de mínims amb eines del segle XXI  

- Que la llei determini línies mestres flexibles per als projectes lingüístics de centre, com 

han fet altres lleis d’educació, i mecanismes per a fer-los complir  

- Que es territorialitzin els resultats IAQSE i que hi participin agents externs com, per 

exemple, la UIB o el Consell Social de la Llengua Catalana, així com entitats de la 

societat civil, a fi de tenir la màxima objectivitat  

- Que es defineixin àrees d’urgent intervenció lingüística (AUIL) i que la llei les tengui en 

compte per a aplicar-hi un sistema que sigui realment d’immersió lingüística. 

- Que els partits polítics del Pacte, així com Més per Menorca i El PI-Proposta per les Illes 

no l’aprovin 

- Una reunió d’urgència amb la presidenta Armengol i el conseller March, així com amb 

els responsables polítics dels partits esmentats  

 



Finalment, cal tenir en compte que, segons l’Enquesta d’Usos Lingüístics de les Illes Balears 

(2014), tan sols el 36,8 % dels ciutadans d’aquestes illes  tenen el català com a llengua 

habitual, fet que implica una caiguda d’un 8,2%, si ho comparam amb dades del 2004. A més, 

no podem oblidar que per cada jove castellanoparlant que usa el català com a llengua 

habitual, hi ha 7,5 joves catalanoparlants que adopten el castellà com a llengua d’ús habitual. 

Davant d’aquesta situació, cal exigir, ara més que mai, valentia a la classe política, que no faci 

cap renúncia i que defensi el català a l’escola fins a les darreres instàncies.  

 

 


