
28 LAVANGUARDIA DIJOUS, 11 ABRIL 2013

MAITE GUTIÉRREZ
Barcelona

S i la família d’un alum-
ne reclama que el
seu fill rebi l’ensenya-
ment en castellà, el
professor hauràd’im-
partir les classes en

aquesta llengua a tots els alum-
nes del grup. El Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) ha escrit un altre capítol
en la batalla juridicopolítica que
envolta la immersió lingüística.
En una interlocutòria del 6 de
març diu que l’atenció individua-
litzada en castellà s’ha de substi-
tuir per classes generalitzades en
aquesta llengua. Ara, si la família
d’un estudiant ho sol·licita,
l’alumne rep les explicacions del
professor en castellà de manera
individual, però només durant
l’etapa d’educació infantil. La
nova interlocutòria del TSJC
assenyala que amb això no n’hi
ha prou. “El sistema s’ha d’adap-
tar a tota la classe de què forma

part aquest alumne. L’acord afec-
ta l’alumne i també els com-
panys”, assenyala. El TSJC basa
la seva decisió en la sentència del
Tribunal Suprem del 12 de juny
del 2012, que es pronuncia en
aquest sentit.
D’altra banda, els altres com-

panys de classe i les seves famí-
lies es podrien veure perjudicats,
ja que l’opció d’una sola família
prevaldria sobre la resta. Aquí el
TSJC indica que no hi ha cap
norma que garanteixi el dret “a
rebre l’ensenyament exclusiva-
ment en una de les llengües ofi-
cials”. És a dir, interpreta que no
hi ha base legal per blindar la im-
mersió lingüística.
La qüestió queno aclareix el tri-

bunal és en quina proporció el
castellà ha de ser també llengua
vehicular a Catalunya. Aquí se-
gueix la doctrina del Tribunal Su-
prem i assenyala que és laGenera-
litat deCatalunya la que ha de de-
cidir la llengua en què es donen
les classes en funció de “l’estat de
normalització lingüística assolit
per la societat catalana”. I amb ai-
xò arriba un altre conflicte. Una
família podria sol·licitar que el
seu fill rebi les classes en castellà,
cosa que, segons el TSJC, afecta-
ria tots els companys de l’alumne,
però la Generalitat també podria
decidir que totes les classes si-
guin en català perquè la normalit-
zació lingüística ho requereix.
Què passaria llavors?
La nova interlocutòria del

TSJC respon als recursos interpo-

sats per diverses famílies i la
Generalitat deCatalunya a una al-
tra interlocutòria del 3 de gener.
Les famílies demandants, deu en
total, volien que el castellà també
sigui llengua vehicular a les esco-

les de Catalunya demanera “pro-
porcional”: 50% d’hores en cas-
tellà i 50% en català. El TSJC ho
rebutja i assenyala que la propor-
ció l’ha de fixar la Generalitat.
Però els dóna la raó en la qüestió

de l’atenció individualitzada, un
aspecte que la interlocutòria del
3 de gener no deixava clar. El
tribunal també rebutja el recurs
de reposició de la Generalitat,
que qüestionava diversos aspec-

tes de la interlocutòria del gener.
La resposta de la consellera

d’Ensenyament, Irene Rigau, va
ser ahir contundent: va afirmar
que no executarà la resolució del
TSJC tal com està plantejada i va
anunciar que la conselleria ja ha
interposat un recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem. Ri-
gau es va mostrar confiada que el
recurs interposat prosperarà i va
defensar que el canvi proposat
pel TSJC “no és possible perquè
xoca amb una llei orgànica, la
LOE, i una llei del Parlament, la
llei d’Educació de Catalunya”. La
Generalitat té diversos fronts
oberts quant a la immersió lin-
güística. A banda de la via judi-
cial, amb les diverses interlocutò-
ries i sentències que es van conei-
xent a poc a poc, hi ha la nova llei
d’Educació que prepara el minis-
tre José Ignacio Wert, la Lomce.
Aquesta llei pretén introduir el
castellà com a llengua vehicular
a les escoles i que siguin les famí-
lies les que escullin l’idioma en
què aprenen els seus fills. Això
posaria fi al sistema d’immersió

NO S’ACATARÀ

Rigau afirma que
la interlocutòria és
impossible d’aplicar
perquè xoca amb la llei

DEMANDANTS

El TSJC dóna la raó
parcialment a deu
famílies que demanen
escola en castellà

Batalla política i judicial per la immersió lingüística

Lesclasseshande
serencastellà siun
alumnehodemana
El TSJC diu que amb l’atenció individualitzada no
n’hi ha prou; Ensenyament recorre la interlocutòria
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La família ha de sol·li-
citar en el moment
d’inscriure el seu fill
que vol aquesta atenció

La llei d’Educació de Catalunya
diu que l’atenció
individualitzada en castellà
s’oferirà a l’educació infantil

Cap escola pública, concertada o
privada no fa classes exclusivament
en castellà a Catalunya

El Ministeri d’Educació prepara una nova
llei que deixaria que els pares triessin
la llengua vehicular

GEMMA MIRALDA / ARXIU

lingüística que Catalunya va po-
sar enmarxa fa trenta anys.Men-
trestant, el degoteig de sentèn-
cies es preveu que serà llarg. L’en-
titat Convivència Cívica Catala-
na, que ha impulsat i assessorat
les famílies demandants, afirma
que hi ha 112 processos judicials
oberts sobre la immersió lingüís-
tica i 1.200 sol·licituds en la via
administrativa. Aquesta entitat

confia que el recurs de laGenera-
litat “no prosperarà”, segons el
seu advocat, Ángel Escolano. Les
escoles afectades per la interlocu-
tòria del TSJC són deu, on les fa-
mílies demandants escolaritzen
els seus fills. Cinc són a la provín-
cia de Barcelona, tres a la de Tar-
ragona i dues a la deGirona. Esco-
lano afirma que, si el dictat del
TSJC tira endavant i si la conse-
lleria es negués a acatar la interlo-
cutòria, estarien disposats fins i
tot a sol·licitar la intervenció dels
centres escolars en què s’escola-
ritzen aquests alumnes. El pro-
cés judicial sobre la llengua vehi-
cular a Catalunya va començar el
2003, quan tres famílies van de-
manar l’ensenyament en castellà
en totes les etapes. A poc a poc
s’hi uneixen més pares, tots
acompanyats per Convivència Cí-
vica Catalana, una entitat lligada
a sectors del PP. Segons dades
d’Ensenyament, només 17 famí-
lies han sol·licitat l’atenció en cas-
tellà per als seus fills aquest curs.
Les reaccions a la nova inter-

locutòria del TSJC no es van fer
esperar. Al cap de poques hores
de fer-se pública, tots els partits
polítics excepte el PP i Ciutadans
–que va aplaudir la decisió del
tribunal– van defensar el model
actual d’immersió. La majoria de
la comunitat educativa, agrupada
a l’entitat SomEscola.cat, va de-
manar que es desobeeixi la inter-
locutòria.
Per la consellera Rigau, la de-

manda d’ensenyament en caste-
llà queda garantida amb l’atenció
individualitzada en els primers
nivells i amb els projectes de cen-
tre que en funció de la situació
lingüística de cada zona podran
reforçar la llengua més feble. Ai-
xò permet, per exemple, que s’im-
parteixi en castellà alguna matè-
riamés a banda de la de Llengua i
Literatura Castellanes.c

2010
Els pares van portar el cas
al Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya, que va
desestimar el recurs. Van
recórrer llavors al Suprem
i el 2010 se’ls va donar la
raó a partir de la sentència
31/2010 del Tribunal Cons-
titucional que havia modi-
ficat l’Estatut de Catalunya.
En concret, en considerar
que el castellà, com a llen-
gua cooficial, havia de ser
també la llengua vehicular
i instava la Generalitat a
adoptar el seu model.

PROPORCIÓ

Només la Generalitat
pot decidir quantes
classes es fan en català
i quantes en castellà

Quan no hi ha consens social
ni polític sobre una qüestió,
es recorre als jutges. I en te-
mes lingüístics és gairebé im-
possible que si en un mateix
territori conviuen comunitats
amb diferents llengües hi pu-
gui haver unanimitat. Sembla
fora de dubte que a Catalunya
una majoria social s’inclina pel
model de la immersió en cata-
là, perquè és la llengua que
està en inferioritat, sempre
que es garanteixi al final del
cicle formatiu el ple domini de
les dues llengües cooficials.
Però també hi ha una minoria,
més o menys important, par-
tidària de poder escollir un
ensenyament en castellà (op-
ció que és present, tot s’ha de
dir, al País Basc), extrem que
rebutja la Generalitat perquè
considera que divideix la
societat en dos. Una part
d’aquesta minoria, més con-
temporitzadora, acceptaria
un ensenyament bilingüe, amb
classes alternativament i de
manera proporcionada en
castellà i català, opció que
també rebutja la Generalitat,
ja que considera que només
la immersió en català garan-
teix l’aprenentatge d’aquesta
llengua (cal recordar també
que en els seus inicis la Gene-
ralitat optava per un model
més bilingüe).
En vista de la falta de con-

sens i de les successives lleis,
de vegades contraposades, aca-
ben sent els jutges els que han
de dirimir. I en aquest empan-
tanegat terreny, sovint la justí-
cia busca solucions salomòni-
ques, sense vencedors ni ven-
çuts, que no fan més que
prolongar el conflicte, amb
successius vaivens, acollits
amb senyal de victòria ara
per uns, ara per altres.
La interlocutòria del 3 de

gener del 2013, ara ratificada
pel Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, va acordar:

“Requerir a la Conselleria d’En-
senyament perquè adopti les
mesures que calguin per adap-
tar el sistema d’ensenyament
lingüístic, així que afecti el fill
de la recurrent, a la nova situa-
ció creada per la declaració de
la sentència 31/2010 del Tribu-
nal Constitucional, que consi-
dera també el castellà com a
llengua vehicular de l’ensenya-
ment de Catalunya, juntament
amb el català”. Els jutges do-
nen la raó a les famílies recur-
rents i precisen ara que aques-
ta adaptació no significa una
atenció individualitzada, per-
què entenen que també supo-
saria separar els alumnes per
raó de llengua, sinó que “el
sistema s’ha d’adaptar a tota
la classe”. Es pot suposar que
els jutges s’imaginen uns mes-
tres en un constant exercici
d’equilibri entre les dues llen-
gües (en les explicacions, els
materials, els escrits...). Però

tot això es farà, diuen, “en la
proporció que la Generalitat
estimi convenient”. I a partir
d’aquí donen la raó a la Gene-
ralitat, en acceptar que “és
constitucionalment legítim
que el català, tenint en compte
l’objectiu de normalització
lingüística a Catalunya, sigui el
centre de gravetat d’aquest
model de bilingüisme”. Accep-
ten la supremacia del català,
però no que el castellà ocupi
només “tres hores setmanals”.
Potser pensen en 6 o en 9 o en
12 hores. No ho aclareixen. I
es limiten a proposar-ho no-
més per a les classes on hi ha-
gi algun alumne o família que
ho sol·liciti, de manera que
donen per vàlid el sistema a la
resta. Busquen un model utò-
pic capaç de satisfer tothom.c

ATENCIÓ
INDIVIDUALITZADA
EN CASTELLÀ

Cinc famílies de Catalunya
que representaven sis de
menors van sol·licitar al
Departament d’Ensenya-
ment l’any 2006 que “la
llengua castellana sigui rein-
troduïda com a llengua do-
cent o vehicular de forma
proporcional i equitativa en
relació amb el català en tots
els cursos del cicle d’ense-
nyament obligatori” i que
les comunicacions i escrits
oficials siguin també en cas-
tellà. Ensenyament va de-
negar la petició en estimar
que la normativa ja preveu
l’atenció individualitzada
per a les famílies que ho
sol·liciten.

Des del 2010 s’ha obert una
nova batalla interpretativa
sobre la manera d’adaptar
el model lingüístic d’ense-
nyament a la sentència del
Constitucional. Fins ara hi
han intervingut el TSJC i el
TS amb decisions que no
deixen de ser sorprenents:
el castellà ha de tenir més
presència en els grups-clas-
ses en els quals participen
els fills dels recurrents, pe-
rò la proporció en l’ús de
les llengües es deixa al crite-
ri de la Generalitat. No cal
que existeixi un equilibri
al 50-50, però tampoc no
n’hi ha prou amb tres hores
setmanals.

Lomce

CONFLICTE LEGAL

El tribunal diu que
cap llei no garanteix
el dret a rebre classes
en una sola llengua

Lautopiabilingüe
dels jutges

El TSJC accepta
que el català sigui el
“centre de gravetat”,
però demana més
hores en castellà

Immersió als centres

RECURSOS

Docents, estudiants i pares
convoquenvagaper al 9demaig

Josep Playà

Primera etapa

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

L’oposició a la reforma educati-
va del ministre José Ignacio
Wert ha aconseguit una cosa inè-
dita: que docents, estudiants i pa-
res s’uneixin per convocar una
jornada de vaga en totes les eta-

pes de l’educació pública aquest
9 de maig. Ho va anunciar ahir
al matí la Plataforma Estatal per
l’Escola Pública, de què formen
part els sindicats CC.OO., STES,
UGT i CGT, el Sindicat d’Estu-
diants i els Moviments de Reno-
vació Pedagògica.
La vaga, que afecta tots els ni-

vells educatius, des d’infantil
fins a la universitat, suposa el
punt àlgid en un calendari de
protestes que discorrerà des
d’avui fins a l’11 de maig. Al llarg
d’aquest mes, la plataforma ha
organitzat diversos actes perma-
nifestar l’oposició a la Lomce,
les retallades en educació i la de-

fensa de l’ensenyament públic,
des de tancaments als centres
educatius fins a marxes noctur-
nes i assemblees informatives.
Els sindicats ANPE i CSIF no

secunden la convocatòria, al·le-
gant que prefereixen mantenir
el diàleg obert paradoxalment
per Educació ahir mateix. A pri-
mera hora del matí, poques
hores abans que la plataforma
difongués públicament el seu
calendari de protesta, des del
ministeri es van posar en contac-
te amb els sindicats per convo-
car-los a una taula de diàleg per

debatre sobre la Lomce i els pri-
mers passos del reiteradament
aparcat estatut del docent. La
trobada tindrà lloc dimarts vi-
nent, 16 d’abril.
Fonts d’Educació asseguren

que s’han limitat a atendre les
demandes dels sindicats que
vandemanar fa setmanes de reu-
nir-se amb responsables del
ministeri. Després d’un llarg
tràmit amb les autonomies, el
Govern espanyol espera el dicta-
men del Consell d’Estat per en-
viar el text de la Lomce al Par-
lament.c

Inscripció

Unconflicte que
comença el 2006

ANÀL IS I


