
MANIFEST
Malgrat la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
a favor de la immersió lingüística i que el català sigui llengua vehicular a 
l’ensenyament, el Govern de les Illes Balears, presidit per José Ramón 
Bauzá, manifesta la seva voluntat de dur endavant la modificació de la 
Llei de funció pública i la de Normalització Lingüística. També ha 
manifestat la voluntat de derogar el “Decret de mínims” i d’imposar el 
castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament a les Illes Balears. Per 
això,

MANIFESTAM

• Que el coneixement del català, llengua pròpia de les Illes Balears, 
només es pot garantir a través de la immersió lingüística i la seva 
consideració com a llengua vehicular, tal com fan tots els territoris 
amb llengües normalitzades.

• Que una modificació de la Llei de Normalització Lingüística 
redueix els drets dels catalanoparlants. 

• Que tant la derogació del Decret de mínims com la modificació de 
la Llei de Normalització, suposen un retorn a l’època de la 
repressió franquista contra la llengua catalana.

• Que la immersió lingüística i la consideració del català com a 
llengua vehicular a les nostres aules garanteix el coneixement de 
les dues llengües oficials a les Illes Balears.

• Que aquest sistema d’aprenentatge ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i 
internacionals.

        



• Que aquest model educatiu ha contribuït a pal·liar el greu 
desequilibri que viu la llengua catalana respecte del castellà, en 
diferents àmbits de l’ús social de les llengües.

• Que ha mostrat la seva eficàcia en l’acollida i la inclusió social dels 
infants i joves nouvinguts, tot contribuint a mantenir la cohesió 
dels nostres pobles i ciutats.

        



Les persones, entitats i centres educatius agrupats en la Plataforma per 
la llengua 

SUBRATLLAM
• Que l’ensenyament en català ha de ser un dels principis actius per 

aconseguir una societat cohesionada, en què no hi hagi separació 
d’alumnat per centres, o per raó de llengua, ni cap altre tipus de 
discriminació.

• Que cal reforçar el model d’escola arrelada en el seu medi social, 
cultural i lingüístic, per tal de garantir un bon coneixement de les 
llengües oficials, que possibiliti l’ús del català i de les seves 
modalitats en tots els àmbits socials, econòmics i culturals. 

PER TOTS AQUESTS MOTIUS
• Rebutjam les intencions del Govern de les Illes Balears, que pretén 

arraconar la presència del català a les aules de les Illes Balears i 
demanam que retirin l’avantprojecte de modificació de la Llei de 
funció pública.

• Feim una crida a seguir reforçant el model lingüístic que possibiliti 
el coneixement de la nostra llengua a tot l’alumnat, i a lluitar amb 
tots els mitjans democràtics per no posar en perill la cultura i la 
cohesió social de les nostres illes.

• Animam les persones, les entitats i tota la comunitat educativa a 
comprometre’s de manera activa en suport d’una escola que no 
separi els infants i joves per raó de la seva llengua d’origen i que 
ajudi a construir una societat més cohesionada, sense cap tipus 
de discriminació.

• Moltes de les nostres escoles tenen el català com a llengua 
comuna i d’aprenentatge, sovint amb alumnat de procedència 
multilingüe,  i hem pogut comprovar que és un model d’èxit ja 

        



que té com a objectiu l’adquisició de les màximes capacitats 
lingüístiques en les dues llengües oficials.

• Reclamam als Governs de les comunitats on el català és la llengua 
pròpia, que no es faci cap pas enrere en aquest terreny i cridam la 
comunitat educativa, i tota la societat que està al seu voltant, a 
mantenir i a millorar en allò que calgui el llegat pedagògic de 
qualitat, d’identificació amb el país i de convivència que hem 
construït al voltant de cada un dels nostres centres educatius. 

        


