
Gràcies, batles!!

Aquesta és una carta oberta a tots els batles i batlesses de Mallorca, que avui es
reuniran a Palma en assemblea, amb un únic punt a l’ordre del dia: el suport a la
comunitat educativa.

Volem agrair-vos,  en  primer  lloc,  que  celebreu  aquesta  assemblea  per  parlar
d’Educació, cosa que demostra que, com a representants d’institucions properes
als ciutadans, estau implicats  amb la realitat educativa dels vostres municipis,
seguiu  amb  preocupació  l’actual  conflicte  educatiu  i,  sobretot,  voleu  trobar
solucions, i no continuar creant problemes allà on no n’hi havia.

També volem agrair-vos que 37 ajuntaments mallorquins ja hagin votat en contra
de la imposició d’aquest sistema irracional que és el Decret llei del TIL i hagin fet
una aposta clara pel diàleg i pel retorn a la normalitat de les aules.

Avui és el dia de recordar que la lliure elecció de llengua havia estat la gran
promesa electoral del Partit Popular i la pedra angular durant anys del seu discurs
educatiu. 

Ara, en canvi, en el tercer curs d’aquesta legislatura, la Conselleria imposa un
model  lingüístic  tècnicament  inviable,  altament  perjudicial  per  als  nostres
alumnes i totalment al marge de l‘opinió dels pares, ja que no ha de ser aprovat
pels consells escolars dels centres.

Avui  també és el  moment de recordar que la reivindicació de l’Assemblea de
Docents  respecte  del  TIL  és  molt  clara:  Demanam  la  derogació  del  TIL,
perquè és un projecte sense base pedagògica. La concessió que els docents
estam disposats  a  fer  també és molt  clara i  assumible  per  tal  de facilitar  la
solució del conflicte: Concediríem l'aplicació d'un TIL voluntari, que passés
per la  votació del  consell  escolar  (amb la participació dels pares,  és
clar).

Pensau,  batles, que és molt fàcil acabar amb aquest conflicte; i que encara hi
som  a  temps  perquè  aquest  curs  escolar  sí  pugui  tornar  a  la  normalitat.
Ajudau-nos, representants del poble, a capgirar el model autoritari i irracional de
la  Conselleria:  Un  TIL  imposat  i  sense  la  consulta  als  pares  i  a  la
comunitat educativa, que el rebutgen.

No estareu tots sols. Nosaltres serem al vostre costat, ens concentrarem al carrer
per donar-vos suport, sigueu del partit que sigueu els que deis NO a la imposició i
us faceu ressò de la preocupació dels docents i de les famílies.
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