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EL CATALÀ A LES AULES

El TSJC dona 15 dies 
per implantar el 25% 
de castellà a les aules 

plicar que el Govern recorrerà el que 
considera una resolució “aberrant”, 
va demanar “tranquil·litat” als cen-
tres i els va dir que “no canviïn res” 
dels seus projectes lingüístics. 

Al text –escrit en català i farcit 
d’errors lingüístics–, els jutges no 
citen en cap moment els directors 
de les escoles i instituts, i traslladen 
la responsabilitat de fer complir la 
sentència a “l’alta inspecció educa-
tiva”, un cos que depèn del minis-
teri d’Educació, que és qui ha de “ve-
rificar el compliment” de la sentèn-
cia i ha d’informar el TSJC dels pas-
sos que fa la Generalitat. Segons ha 
confirmat el ministeri a l’ARA, hi ha 
dues persones de l’alta inspecció 
destinades a Catalunya que hauran 
de controlar el que passa als 5.459 
centres educatius catalans. 

El professor de dret administra-
tiu de la UdG Josep Maria Aguirre 
assegura que això posa “al centre del 
conflicte” el govern espanyol. Fins 
ara l’Advocacia de l’Estat s’havia po-
sat de perfil i, malgrat haver estat 
l’executiu espanyol qui havia impul-
sat la demanda judicial –en època 
del PP–, el govern del PSOE i Unides 
Podem no ha demanat l’execució de 
la sentència. De fet, en l’últim escrit 
al TSJC, els advocats de l’Estat ins-

Un grup 
d’alumnes de 
Barcelona a la 
seva aula en el 
primer dia que 
es podia anar 
sense mascare-
ta a les escoles. 
FRANCESC MELCION

taven el tribunal a avaluar “el grau 
de compliment” de les mesures 
anunciades pel Govern abans de de-
manar-ne l’execució. 

Ara seran els mateixos inspectors 
del ministeri els que hauran de fer un 
informe mullant-se sobre el compli-
ment. Malgrat tot, Aguirre adverteix 
que la resolució del TSJC dona entra-
da a un tercer actor, l’Asamblea por 
una Escuela Bilingüe, a qui legitima 
per formar part del procediment. En 
cas que uns o altres detectessin que la 
Generalitat no està aplicant el man-
dat judicial, el tribunal podria orde-
nar a la Fiscalia obrir la via penal per 
desobediència. “Anem directes al 
conflicte”, pronostica Aguirre. 

“Llibertat” per ordenar el 25% 
En la seva resolució, els magistrats 
ja avancen que la Generalitat no es-
tà complint la sentència dictada per 
la mateixa sala el 16 de desembre del 
2020. I malgrat que afirmen que la 
Generalitat té “llibertat” per decidir 
tant “la manera d’ordenar” com “el 
contingut” de les instruccions als 
centres, el TSJC deixa molt clar que 
vol evidències que la conselleria 
compleix: “L’elecció del mitjà per 
garantir el resultat de la sentència és 
facultat de la Generalitat, però no té 
llibertat per no actuar i permetre 
una situació contrària al mandat 
constitucional”. “El que és determi-
nant en la sentència no és el mitjà, si-
nó el resultat”, diuen els jutges. 

Aguirre explica que la sentència 
del 2020 ja era molt “precisa” en 
aquest sentit i donava poc “marge” 

El conseller d’Educació anuncia un recurs i demana  
als centres educatius que “no canviïn res”

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TJSC) ha ordenat l’exe-
cució forçosa del 25% de castellà a 
totes les escoles de Catalunya. En 
una interlocutòria, els magistrats 
obliguen el conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, a “dictar 
les instruccions i establir les garan-
ties de control” necessàries perquè 
en un període de quinze dies “tots 
els alumnes rebin de manera efecti-
va i immediata” un 25% de castellà 
a l’escola. Els jutges consideren que 
per garantir “la utilització vehicular 
normal” de les dues llengües, els 
alumnes han de fer castellà “i una 
altra assignatura o matèria de ca-
ràcter troncal” en aquest idioma. 

No han servit de res , doncs, les 
mesures anunciades per fer front a 
la sentència del 25%. Ni el decret 
que està preparant Educació, ni la 
reforma de la llei de política lingüís-
tica al Parlament, ni tampoc l’en-
questa que s’ha de fer als centres per 
conèixer si els seus usos lingüístics 
són suficients, a ulls dels jutges: 
“Les iniciatives desplegades per la 
Generalitat no tenen un resultat 
concret que es projecti ara per ara 
en l’activitat dels centres escolars”, 
diu la interlocutòria, que recalca 
que el Govern ha de garantir exacta-
ment el que diu la sentència: “Que 
els alumnes rebin de manera efecti-
va i immediata” l’ensenyament en 
català i en castellà. Cambray va ex-
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Una llarga batalla als jutjats

16-12-20 
Un 25% en castellà 
El TSJC sentencia que el 
25% de les classes siguin 
en castellà a totes les es-
coles. Es dona la raó a 
l’Advocacia de l’Estat, 
que en nom del govern 
del PP, havia denunciat 
la Generalitat per no ga-
rantir el castellà com a 
llengua vehicular.

24-11-21 
El TS fa ferm el 25% 
El Suprem desestima el 
recurs de la Generalitat 
contra la sentència del 
25% i el 20 de gener del 
22 el TSJC declara ferma 
la sentència. Es donen 10 
dies al Govern perquè di-
gui com l’aplicarà i co-
mencen a córrer els dos 
mesos per executar-la.

3-12-21 
El cas Canet 
En paral·lel, els jutges se-
gueixen sentenciant en 
favor de les famílies que 
demanen un 25% de cas-
tellà per als seus fills, i es-
clata el cas Canet, que ge-
nera una tempesta políti-
ca. Cambray diu que no 
es pot fer res per evitar 
aquestes sentències.

16-12-21 
Les primeres mesures 
Educació anuncia una 
ofensiva judicial per pro-
tegir el català, diu que po-
sarà dos docents a les au-
les del 25% i intensifica-
rà les inspeccions. Ja al 
març, Cambray anuncia 
un decret per “refermar 
el model d’escola”, però 
encara no s’ha aprovat. 

24-3-22 
Un acord polèmic 
Al límit dels dos mesos 
per executar la sentència, 
ERC, Junts, PSC i co-
muns presenten un pacte 
per modificar la llei de 
política lingüística i regu-
lar l’ús de les llengües a 
l’escola, però sense per-
centatges. Junts, però, 
se’n desdiu finalment.

30-3-22 
Demanen l’execució  
L’Asamblea por una Es-
cuela Bilingüe i altres en-
titats antiimmersió pre-
senten al TSJC la sol·lici-
tud perquè s’executi de 
manera forçosa la sen-
tència. Consideren que la 
Generalitat l’està incom-
plint, tot i les mesures 
anunciades.

de maniobra a la Generalitat, que 
com a molt hauria pogut “discutir” el 
percentatge i fixar-ne “un d’alterna-
tiu”, valora el professor de la UdG. 
Ara el tribunal insisteix que el man-
dat s’ha de complir, tot i que deixi a 
criteri de la conselleria d’Educació la 
via per materialitzar-lo, sigui a través 
d’un decret o d’una ordre directa de 
Cambray. De fet, els magistrats ja 
avancen que no calen grans modifi-
cacions legals d’entrada i creuen que 
n’hi ha prou amb començar donant 
“instruccions internes de servei” a 
les escoles per, després, plantejar 
“innovacions” o canvis normatius al 
Parlament. El conseller considera 

Compliment 
El tribunal habilita l’alta 
inspecció d’educació perquè 
informi sobre si s’acata l’ordre
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9-5-22 
15 dies per complir  
Després de llegir els arguments 
de la Generalitat i l’Advocacia da-
vant la petició de l’execució for-
çosa, el TSJC ordena finalment a 
la Generalitat el compliment 
“immediat” de la sentència del 
25% en castellà i dona 15 dies per 
dictar les instruccions a les esco-
les. Educació diu que la sentència 
és “aberrant” i la recorrerà.

que el TSJC s’ha “sobrepassat i extra-
limitat en les seves funcions” perquè, 
al parlar d’una “instrucció” als cen-
tres, no només diu que la sentència 
s’ha de complir sinó que concreta 
com s’ha de fer. “Els serveis jurídics 
de la Generalitat no s’havien trobat 
mai amb un cas així”, deia ahir. 

Dos vots particulars 
El tribunal ha forçat l’execució de la 
sentència perquè així ho va demanar 
l’Asamblea por una Escuela Bilin-
güe, a qui els jutges han reconegut 
ara com a part afectada. En canvi, el 
TSJC desestima la mateixa petició 
que feien alguns diputats del Parla-

ment i el partit d’ultradreta Vox per 
“falta de legitimitat”. Tot i això, la re-
solució inclou un vot particular que 
subscriuen dos dels cinc magistrats, 
que discrepen amb el fet d’admetre 
qualsevol alumne com a part legiti-
mada per demanar l’execució.  

Per a Aguirre, el vot particular 
planteja una qüestió “secundària” 
com és la legitimitat de tercers, però 
no qüestiona que la Generalitat ha de 
complir amb la sentència i aplicar el 
25%. En canvi, Cambray considera 
que els vots particulars posen en dub-
te que l’Asamblea por una Escuela Bi-
lingüe està legitimada per formar 
part del cas. Això, juntament amb el 
fet que els jutges s’han “extralimitat” 
de les seves funcions, és el que al·lega-
rà el Govern en el recurs de reposició. 
Si el TSJC el tomba, el Govern encara 
tindria una última bala, en forma de 
recurs de cassació al Suprem.  

La batalla judicial, doncs, serà llar-
ga, i estarà molt condicionada pels mo-
viments polítics. Què manarà el go-
vern espanyol als inspectors destinats 
a Catalunya? ¿L’ultimàtum judicial fa-
cilitarà l’acord per modificar la llei de 
política lingüística? Mentrestant, als 
centres hi ha molta inquietud: la Fun-
dació Escola Cristiana, una de les pa-
tronals de la concertada, insisteix en 
reformar ja la normativa perquè da-
vant la nova resolució les direccions 
estan “totalment desprotegides”.e 

El PSC, els comuns i ERC 
demanen celeritat a Junts

ca Albiach: “S’han acabat les ex-
cuses: cal activar l’acord”. Tam-
bé a ERC la seva secretària gene-
ral adjunta, Marta Vilalta, dema-
nava ahir al matí que Junts fos di-
ligent en la negociació i que “les 
disputes internes d’una organit-
zació política no hipotequin els 
debats del país”. “És imprescindi-
ble no dilatar més l’acord”, deia 
més tard, ja amb el veredicte fet 
públic. Per contra, Junts es va 
centrar en reaccionar a la decisió 
judicial i no va donar pistes sobre 
el futur: “Les urpes de la justícia 
segueixen atacant la nostra llen-
gua. [...] La vehicularitat del cata-
là és inqüestionable”, va piular la 
diputada Mònica Sales. Diverses 
fonts de la negociació asseguren a 
l’ARA que en tot aquest temps hi 
ha hagut “intercanvi de docu-
ments” entre les parts, però sen-
se senyals d’acord. “Ara més que 
mai cal consens i sumar forces”, 
va dir el president Pere Aragonès. 

Pressions per desobeir 
La situació encara es complica 
més perquè els quatres partits re-
ben pressions a banda i banda. 
D’una banda, les entitats contrà-
ries a la immersió, que reclamen 
que s’apliqui el 25% de la quota 
de castellà sense més demora 
–Escuela Bilingüe, per exemple–. 
De l’altra, organitzacions que són 
partidàries de desobeir el TSJC, 
com la CUP: “És l’hora de la des-
obediència pel dret a la llengua 
catalana”, va dir. També el sindi-
cat USTEC van instar el conseller 
Cambray a no acatar la sentència 
i assumir-ne ell les conseqüènci-
es: “No pot passar la patata calen-
ta”. El Consell per la República va 
oferir suport jurídic als centres 
que desobeeixin. Entre els que no 
parlen de desobediència també 
regna el descontentament. La In-
tersindical va criticar la “passivi-
tat” del Govern, i Comissions 
Obreres va demanar “responsa-
bilitat” als partits.e

Els diputats 
dels comuns,  
el PSC, Junts i 
ERC el dia que 
van presentar 
l’acord fallit. ACN

La reforma de la llei segueix bloquejada al Parlament

La decisió del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) d’orde-
nar l’execució forçosa del 25% de cas-
tellà a totes les escoles de Catalunya 
ha agafat els partits polítics en plenes 
negociacions sobre com modificar la 
llei de política lingüística per intentar 
driblar l’alta magistratura. El PSC, 
Junts, ERC i els comuns fa 46 dies 
que mantenen converses i, malgrat 
que sabien que el pronunciament de 
la justícia podia arribar en qualsevol 
moment, encara no han tancat cap 
acord. Socialistes, republicans i co-
muns en responsabilitzen Junts, a 
qui acusen de no voler prendre una 
decisió fins que passi el seu congrés 
del mes de juny. Per contra, el partit 
de Puigdemont s’ha defensat fins ara 
dient que, si no hi ha acord, és perquè 
encara no hi ha prou “consens” en-
tre els partits i les entitats pro llengua. 

L’arrel del conflicte d’aquesta ne-
gociació té el seu origen el 24 de 
març. Aquell dia el PSC, ERC, Junts 
i els comuns sí que van anunciar un 
pacte per reformar al Parlament la 
llei de política lingüística que, se-
gons ells, blindava la immersió al-
hora que no fixava explícitament 
quotes per al castellà. Un dels punts 
més controvertits de la proposta de-
ia que el català era “la llengua nor-
malment emprada com a llengua 
vehicular” del sistema educatiu, pe-
rò introduïa el castellà com a llen-
gua “emprada” en “els termes que 
fixin els projectes lingüístics de ca-
da centre”. La reforma va generar 
soroll a les xarxes i rebuig a les en-
titats pro llengua i, hores més tard 
del pacte, Junts se’n despenjava. 

En tot aquest temps no han re-
conduït l’acord i ahir van arribar els 
retrets. La diputada del PSC Ester 
Niubó va lamentar que Junts “va de-
cidir avantposar els seus interessos” 
i que “aquest és el resultat de no fer 
política”. En la mateixa direcció va 
apuntar la líder dels comuns, Jéssi-

BARCELONA
QUIM BERTOMEU Reaccions 

La CUP 
exigeix a la 
Generalitat 
que 
desobeeixi  
el TSJC

Futur  
Aragonès 
reclama “més 
que mai 
consens” per 
sortir de 
l’atzucac

JOSEP GONZÀLEZ-CAMBRAY, CONSELLER D’EDUCACIÓ 
“Els docents han de seguir fent la seva feina. Tranquil·litat. El 
tribunal s’adreça al departament. Els centres han de continuar 
educant i no han de fer cap canvi als projectes lingüístics”

ANA LOSADA, PRESIDENTA DE L’ASAMBLEA POR UNA ESCUELA BILINGÜE 
“Hem guanyat! La nostra associació ha aconseguit la 
legitimació del TSJC. Podrem vetllar pel compliment de la 
sentència. No hi ha cap més alternativa que l’obediència”
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Divisió al TSJC sobre l’execució forçosa de la sentència del 25% de
castellà
Dos dels cinc magistrats del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya creuen que no es pot demanar l’execució forçosa de la sentència del 25% a
petició de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) perquè aquesta entitat no està legitimada per presentar aquesta demanda. En concret es tracta del
vot particular del magistrat Eduard Paricio Rallo, al qual s’ha sumat Maria Fernanda Navarro de Zuloaga. Els magistrats assenyalen que en els casos
precedents que ha jutjat el tribunal per reclamacions individuals s’ha estimat que “la legitimació inherent als alumnes singularment considerats no els
autoritzava per mantenir pretensions referides al sistema educatiu en el seu conjunt”. És a dir, els jutges creuen que l’AEB no està legitimada per demanar
aquest canvi a nivell global, tot i que sí que ho estaria per a centres particulars.

Per tant, els jutges consideren que les demandes d’alguns alumnes i les seves famílies no poden afectar tot el sistema educatiu. Fins ara, els recursos per
aplicar la sentència s’havien anat produint individualment centre per centre, però mai a nivell global. Ara la sentència del TSJC pretén -si el recurs
d’Educació no ho evita- que aquesta demanda es faci extensiva a tot el sistema educatiu amb independència de si hi ha famílies que ho han demanat o no.

https://elmon.cat/politica/divisio-tsjc-execucio-sentencia-castella-419747/
https://elmon.cat/politica/tsjc-ordena-executar-sentencia-25-castella-catalunya-419571/
https://elmon.cat/societat/assamblea-escola-bilingue-demanara-tsjc-aplicacio-immediata-25-387156/
https://elmon.cat/politica/cambray-anuncia-un-recurs-contra-lexecucio-forcosa-de-la-sentencia-del-25-419649/


El Palau de Justícia seu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) / Jordi Borràs

“Entenc que cal descartar la legitimació dels alumnes o dels pares que compareixen amb la legitimació que els atorga la seva condició de d’usuaris
singulars d’un concret centre en un recurs que queda referit exclusivament al sistema educatiu de Catalunya en el seu conjunt”, sosté el jutge Paricio per
justificar el seu desacord amb una interlocutòria que el departament d’Educació qualifica d'”aberrant”.

Consideren que l’execució forçosa està justificada

Tot i deixar clar la seva postura contrària a la interlocutòria en el vot particular, els dos magistrats coincideixen que hi ha hagut una manca d’execució de la
sentència per part de la Generalitat, per la qual cosa l’execució forçosa està justificada. Malgrat això consideren que no s’ha de descartar la possibilitat de
considerar executada aquesta sentència en cas que es faci un “compliment general de l’ús vehicular de les llengües oficials” al sistema educatiu encara
que “puguin existir incompliments episòdics o singulars”.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha notificat aquest dilluns al departament d’Educació que té quinze dies per fer efectiva la sentència del 25%
de castellà a les aules catalanes. i la reacció del departament no s’ha fet esperar. El conseller Josep Gonzàlez-Cambray ha anunciat un recurs de
reposició contra aquesta interlocutòria, que considera “aberrant”, i ha avançat que en cas que no s’accepti en presentaran un de cassació al Tribunal
Suprem. El conseller ha conferit especial importància al vot particular d’aquests dos magistrats que defensen la mateixa tesi que el Govern, que l’AEB no
està legitimada perquè no és una part afectada.

L’Advocacia de l’Estat no volia execució forçosa però legitimava l’AEB

El TSJC ha admès la demanda de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe en considerar-la legitimada, com també ho va considerar l’Advocacia de l’Estat.
L’òrgan estatal va enviar divendres un escrit al TSJC en què demanava que no s’activés l’execució forçosa de la sentència del 25% fins haver analitzat el
grau de compliment de la sentència que garantien les mesures anunciades pel Govern, però deixava oberta la porta al que finalment ha passat en
considerar legítima l’AEB per reclamar l’execució forçosa.

El TSJC, però, ha tirat pel dret malgrat aquest escrit de l’Advocacia de l’Estat i els dos vots particulars contraris i aquest dilluns ha comunicat al departament
i a la premsa l’activació de l’execució forçosa de la sentència. Cambray, de fet, ho ha titllat de “mala praxi” malgrat que és el mateix modus operandi que va
utilitzar la conselleria amb els sindicats educatius.

https://elmon.cat/politica/doble-joc-advocacia-estat-sentencia-castella-418580/
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Educació presentarà un recurs davant
l’ordre del TSJC que l’obliga a impartir el
25% de classes en castellà

Des de l’independentisme s’insta el Departament
d’Educació a desobeir l’ordre del tribunal

El TSJC ha donat al Departament d’Educació 15 dies per aplicar de forma «immediata» la
sentència que obliga a impartir el 25% de castellà a totes les escoles de Catalunya. El tribunal
remarca que aquest percentatge s’ha de cobrir amb l’assignatura de llengua castellana i amb
una altra assignatura troncal que s’haurà de fer també en castellà. No li han servit les
explicacions que el conseller Josep Gonzàlez-Cambray va donar al tribunal al març quan en
un escrit de resposta va assenyalar que el castellà estaria contemplat en els projectes lingüístics
escolars. Cambray no feia referència a cap percentatge ni donava cap explicació clara i concreta
de com pensava complir el que dicta la sentència.

Aquest dilluns, després de conèixer la resolució del tribunal acceptant la legitimitat de la
plataforma pel bilingüisme AEB, que exigia el compliment forçós de la sentència. Cambray ha
comparegut davant els mitjans per deixar clara la postura de la conselleria i del Govern.
Cambray ha anunciat que Educació presentarà un recurs de reposició contra una
«interlocutòria aberrant des del punt de vista pedagògic i jurídic». Educació té cinc dies per
presentar aquest recurs.

El conseller considera que el tribunal «s’ha extralimitat en les seves funcions» i en aquesta
resolució «va més enllà de la sentència». Ha remarcat que «dos dels cinc magistrats –un d’ells,
el ponent de la sentència– han presentat un vot particular qüestionant la interlocutòria. Cambray
també ha rebutjat que l’AEB tingui legitimitat en la causa.

Ha enviat un missatge de tranquil·litat a les direccions de les escoles. No hauran de fer canvis i
tindran l’escut jurídic de la Generalitat.

Crides a la desobediència

Des de l’independentisme, han cridat Educació a desobeir el TSJC. El diputat de la CUP
Carles Riera ha opinat que és «l’hora de la desobediència» «contra la segregació escolar, per
la cohesió social i pel dret a la llengua catalana».

En la mateixa línia, el sindicat de professors Ustec, majoritari a l’escola pública catalana, ha
fet una crida a no acatar la sentència. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha assenyalat que
«acatar la sentència no és una opció». «El que ha de fer el conseller és no acatar. L’única opció
és la desobediència».

Notícies relacionades

«No podem permetre que els tribunals decideixin la política lingüística de Catalunya i de les
seves escoles», ha advertit Segura, que opina que si s’aplica la sentència «serà la mort de la

https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220509/reaccions-tsjc-sentencia-25-castella-escoles-immediat-13632136
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220509/tsjc-15-dias-govern-aplicar-sentencia-25-castellano-colegios-cataluna-13631582
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220325/cambray-educacio-respuesta-tsjc-ejecucion-sentencia-25-castellano-13429506
https://www.elperiodico.com/es/politica/20220121/firme-sentencia-catalan-tsjc-13130586
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20220330/entidades-bilinguismo-ejecucion-forzosa-sentencia-tsjc-castellano-escuelas-13452577


immersió i de la vehicularitat del català».

El president d’Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticat l’ordre del TSJC i ha opinat que «la
intromissió de les togues a les aules és intolerable i antidemocràtica». «No podem permetre que
l’arbitrarietat i la pressió d’una representació del 0,01% de l’alumnat acabi amb el criteri
pedagògic, la convivència i el sentit comú», ha assenyalat, i ha instat a sortir en defensa de
l’escola catalana.
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Aragonès demana “unitat i consens” per protegir el català a les aules
El president de la Generalitat, Pere Aragonès ha demanat la “màxima unitat” per “articular totes les eines per protegir el model lingüístic” de l’escola
catalana, després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi fet oficial l’ordre d’execució de la sentència que obliga a es escoles a fer el 25%
de les classes en castellà. En aquest sentit, el president de la Generalitat ha dit que no només estaran al costat de les escoles sinó que “protegiran als
directors i directores dels centres educatius del país per defensar un model que s’ha demostrat pedagògicament eficaç i socialment integrador”, ha etzibat
Aragonès.

Aragonès ha explicat aquest dilluns en una piulada a Twitter que un tribunal no és l’encarregat de “determinar com s’ha d’educar i com han d’aprendre els
alumnes de les escoles catalanes”. Així doncs, el president de la Generalitat ha recordat que és hora de presentar una proposta unitària, però no ha
especificat si es refereix a la llei de política lingüística que segueix bloquejada al Parlament perquè JxCat no va voler seguir endavant amb l’acord.

ERC assegura que encara hi ha temps per aconseguir l’acord

La secretària general adjunta d’ERC, Marta Vilalta ha explicat que des del partit veuen “amb urgència” la necessitat d’implementar una nova llei de política
lingüística.Vilalta ha dit que “veu com un atac” l’interlocutòria i ha reiterat el missatge dels republicans: “El català no es toca, és peça fonamental i
indispensable per a la cohesió social”.

https://elmon.cat/politica/aragones-demana-unitat-consens-protegir-catala-aules-419890/
https://elmon.cat/politica/tsjc-ordena-executar-sentencia-25-castella-catalunya-419571/
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La portaveu d’ERC, Marta Vilalta, en una roda de premsa a la seu del partit (ACN)

L’ordre d’execució de la sentència del 25% ha fet que molts partits polítics reaccionessin amb la necessitat de treballar ràpidament en la llei de política
lingüística que està bloquejada al Parlament d’ençà que JxCat va decidir fer-se enrere de la proposta. En aquest sentit, ERC ha tornat a posar aquesta llei
sobre la taula i ha demanat “consens” per fer possible aquest acord, però és imprescindible no dilatar-lo més. Vilalta ha subratllat que el decret que el
Govern “està enllestint” i que “ha donar protecció” a les direccions del centres educatius “és una altra de les eines” per defensar el model d’escola català.
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Preinscripció escolar: el 1013 és el número
de desempat per al curs 2022-2023
Ja hi ha número de desempat per ordenar les sol·licituds de la preinscripció escolar per al
curs 2022-2023. És el 1013 i serveix tant per al segon cicle d'educació infantil i primària com per
a l'ESO.

A partir d'aquest número s'ordenen totes les sol·licituds empatades a punts, fins a cobrir les
places disponibles.

El sorteig s'ha fet a la seu del Departament d'Educació. Ara, el calendari de la preinscripció, un
procés que es fa online, segueix amb les següents dates assenyalades:

Del 27 de maig a l'1 de juny: preinscripció per a alumnes sense plaça

Si un infant no té plaça en cap dels centres que havia triat o els sol·licitants han demanat
d'entrada que se'ls assigni la plaça d'ofici, durant aquesta setmana poden ampliar les peticions
originals i demanar places en centres que en tinguin de disponibles.

10 de juny: llistes definitives

Els centres educatius publiquen les llistes definitives d'alumnes admesos, així com la llista
d'espera. Un dia abans, el 9 de juny, es publica l'oferta final de places escolars per centre i curs.

Del 21 al 29 de juny: matriculació

Un cop assignada i confirmada la plaça, es pot matricular l'infant a l'escola, que llavors sí que es
farà presencialment al mateix centre. Cal saber que si la matrícula no es fa en aquest període,
es considera que es renuncia a la plaça, excepte que sigui per causes justificades.

En el cas del batxillerat, el calendari varia una mica i es pot consultar aquí.

Tots els detalls i els enllaços per formalitzar els tràmits són a la web d'Educació.

Ràtio de 20 alumnes a P3 i menys oferta a la concertada

La gran novetat és que el curs vinent hi haurà menys alumnes a les classes de P3. Les ràtios
baixaran dels 25 actuals als 20 alumnes a P3 en el 86% de centres públics i el 37% dels
concertats.

A més, s'incrementen els grups de P3 als centres públics i passen a ser 58 més. En canvi,
s'experimenta una reducció a la concertada, 33 menys. Globalment, per tant, hi haurà 25 grups
més però uns 3.474 alumnes de P3 menys si es compara amb el curs anterior.
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total de los residuos clasificados. 
Un margen de mejora que se re-
produce en Oviedo donde, a pe-
sar de haberse aumentado 
las frecuencias de recogi-
da, los porcentajes de 
aprovechamiento siguen 
siendo exiguos. Esperan, 
eso sí, que las nuevas ta-
sas animen a los rezaga-
dos a tomar conciencia 
de que el reciclaje es un 
compromiso de todos. «Nuestro 
siguiente paso será cobrar por 
generación en establecimientos 
hosteleros y, en el medio plazo, 
hacerlo también a los particula-
res», apuntaló Adolfo García, jefe 
de Servicios Básicos del Ayunta-
miento de Oviedo. 

La modificación impositiva, 

calcularon los municipios urba-
nos, tendrá un sobrecoste de casi 
tres millones de euros en las fac-

turas de Oviedo y Gijón.  

«Redoblar esfuerzos» 
«La nueva legislación es-
tatal constituye todo un 

desafío para Asturias y 
obligará a abordar im-
portantes cambios orga-
nizativos», reconoció ayer 

Juan Cofiño, vicepresidente y 
consejero de Administración Au-
tonómica, Medio Ambiente y 
Cambio Climático. Por su parte, 
Paz Orviz, gerente de Cogersa, 
recordó que la nueva planta de 
clasificación de Serín «optimi-
zará la gestión de los residuos 
domésticos».

La falta de recursos dificulta a los  
concejos cumplir el plan de reciclaje

La consejera celebró 
el Día de Europa en el 
colegio Corazón de María,  
de Gijón, que defendió 
los valores europeos de 
unidad y cohesión 
O. ESTEBAN 

GIJÓN. Los centros de Primaria y 
Secundaria de Asturias comien-
zan a preparar el próximo curso 
escolar sobre las bases de la nue-
va ley educativa y los importan-
tes cambios que conlleva: ense-
ñanza por proyectos, educación 
por ámbitos, atención personali-
zada, flexibilidad, calificaciones 
no numéricas... Para hacerlo po-
sible la Consejería de Educación 
está diseñando una «amplia for-

mación» dirigida a los docentes, 
una formación que no obstante, y 
dados los plazos con los que ha 
trabajado el ministerio, tendrá que 
llegar a principios de curso,  con 
la LOMLOE ya aplicándose. Por su 
parte, la consejera, Lydia Espina, 
se felicitó ayer por la acogida que 
las decisiones regionales sobre el 
currículum de Primaria ha teni-
do. «Ha sido bien recibido por par-
te de los centros, los equipos di-
rectivos y las familias», aseguró. 
«Pero, como todo, la nueva ley ne-
cesita echar a andar y necesitará 
un tiempo de aprendizaje y roda-
je».  

Queda aún pendiente la pre-
sentación de los currículos de Se-
cundaria y Bachillerato, que ten-
drá lugar esta semana y que es lo 
que más urgen los centros, ya que 
hay que aclarar entre otras cues-
tiones la oferta del nuevo Bachi-
llerato General. 

Lydia Espina se refirió a estas 
cuestiones a su llegada al colegio  
Corazón de María, de Gijón, don-
de celebró el Día de Europa. El cen-
tro, muy implicado en proyectos 
europeos (y que ofrece varias asig-
naturas al respecto), pudo volver 
a organizar actividades conjun-
tas del alumnado, tras los dos años 
de parón impuesto por la covid. 
Así, en un patio lleno y sin mas-
carillas, Espina se sumó a la lec-
tura de un manifiesto que abogó, 
ahora más que nunca, en medio 
del conflicto bélico de Ucrania, 
por los valores de una Europa 
«fuerte, unida y cohesionada», ba-
sada en la «unidad de los pueblos». 
Bajo los acordes del Himno de Eu-
ropa, los alumnos presentaron la 
bandera que han diseñado para 
la ocasión. Destacaron, además, 
que este es el Año Europeo de la 
Juventud. 

Además, la consejera tuvo opor-
tunidad de conocer de mano de 
los propios alumnos sus experien-
cias en las distintas movilidades 
del programa Erasmus +, en el que 
el Codema participa desde hace 
años. Alberto, Alejandra, Lucía, 
Francisco, Javi, Claudia, Covadon-
ga y Diego (estudiantes de cuarto 
de la ESO y primero de Bachille-
rato) explicaron sus viajes a pa-
rís, Estrasburgo, Bruselas y Pra-
ga. 

Educación ofrecerá a los docentes una 
«amplia formación» sobre la LOMLOE

Los alumnos del Codema, en el patio, durante la lectura del manifiesto en el que participó la consejera de Educación.  FOTOS: ARNALDO GARCÍA

Los pequeños participaron con entusiasmo en el Día de Europa, para el que elaboraron banderas y pancartas. 

Oviedo estudia cobrar 
una tasa a la hostelería 
por la generación de 
residuos: «Será nuestro 
siguiente paso», afirman 
desde el Ayuntamiento  
CLARA G. SANTOS

 
OVIEDO. «O hay colaboración ve-
cinal o la recogida selectiva en 
los pequeños concejos va a ser 
inviable», advirtió ayer Alberto 
Tirador, alcalde de Illas, duran-

te una jornada técnica organiza-
da por Cogersa y la Federación 
Asturiana de Concejos (FACC) 
para detallar las implicaciones 
municipales de la Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados. 
Illas, con una población de 1.040 
habitantes, hace años que ve mer-
mada la gestión de residuos por 
la falta de recursos. «Reciclar en 
un pueblo sin punto limpio se 
vuelve una odisea para muchos 
vecinos», lamentó el regidor. 

También los ayuntamientos 
de las ciudades más pobladas 

manifestaron su preocupación 
por el tránsito del voluntarismo 
a la regulación. «Cuando viajas 
por Europa ves un grado de con-
cienciación con el reciclaje que 
aquí nos falla», aseveró Alfonso 
Baragaño, gerente de Emulsa. En 
Gijón, el contenedor marrón lle-
va en funcionamiento desde 
2015. Desde entonces, el porcen-
taje de reciclaje de materia do-
méstica se ha incrementado un 
14%.  

Ahora bien, los biomateriales 
constituyen tan solo un 3% del 

Paz Orviz

23Martes 10.05.22  
EL COMERCIO ASTURIAS
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Jornada intensiva a escoles de Catalunya al
setembre del 2022
El Consorci d’Educació de Barcelona ja ha confirmat a les escoles públiques de la ciutat com
seran i qui finançarà les tardes escolars al setembre quan es faci jornada intensiva. S’hi faran
activitats de lleure gratuïtes a càrrec de les empreses que contractin els centres, que poden
ser les que ja treballen a l’escola durant el curs fent el servei de menjador o activitats
extraescolars. S’obre també l’opció que siguin altres empreses diferents, si així es vol.

Cada escola podrà decidir quina empresa contracta

Quan el Departament d’Educació va anunciar l‘avançament del curs al 5 de setembre, el
conseller Josep Gonzàlez-Cambray va explicar que durant els 20 dies de classes la jornada
seria intensiva (amb classes de 9 a 13 h). Pel que fa als infants que fan ús del servei de
menjador (de 13 a 15.30 h) la conselleria es va comprometre que l’hora restant seria gratuïta (de
15.30 a 16.30 h), sense donar-ne més detalls. Una informació que va generar un cert neguit a les
famílies representades per les AFA i AMPA dels centres i les quals reclamaven més informació
a la conselleria.

Activitats gratuïtes finançades per Educació

betevé ha pogut consultar el document que el Consorci d’Educació ha enviat a les escoles i en
què s’especifica que seran les direccions de les escoles qui contractarà les empreses del
lleure, que podran ser les que ja treballen al temps de migdia o fent-hi activitats
extraescolars. La fórmula de contractació serà a través d’un contracte menor i el cost final
anirà a càrrec del Departament d’Educació, que farà una transferència bancària amb
antelació a les escoles.

Educació preveu que hi haurà un monitor per cada 16 alumnes. Pel que fa als alumnes amb
necessitats especials, no està garantit que puguin disposar de vetllador. En el cas de les
escoles concertades està previst que aquesta hora de tarda sigui lectiva i finançada també
pel departament, tot i que encara no n’han transcendit els detalls.

Les vacances de Nadal començaran un dia abans

L’anunci de l’avançament del curs per part del conseller Cambray va topar amb l’oposició dels
sindicats i del consell escolar que va demanar que es congelés. El nou calendari és un dels
motius que ha portat els sindicats a convocar cinc dies de vaga al març i una altra ronda
d’aturades a finals de curs. La Generalitat té la voluntat que la reorganització del calendari
escolar no suposi un increment d’hores lectives.

Per això, les vacances escolars de Nadal començaran un dia abans, el 21 de desembre, i
s’afegirà un dia extra de lliure disposició.

https://beteve.cat/societat/jornada-intensiva-escoles-catalunya-setembre-2022-activitats-gratuites/
https://beteve.cat/societat/catalunya-avanca-inici-curs-escolar-2022-23-5-setembre/
https://beteve.cat/societat/activitats-escolars-seran-gratuites-jornada-intensiva-setembre-2022/
https://beteve.cat/societat/vaga-ensenyament-quatre-dies-maig-juny-educacio-2022/
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La Generalitat té 15 dies per aplicar el 25% de castellà en tots els centres educatius catalans, segons va indicar ahir el 

Tribunal Superior de Justícia de Cataluya. El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va qualificar la sentència 

d’“aberrant”, va anunciar que recorreran i va dir a les direccions dels centres que no canviïn el seu projecte lingüístic.

El TSJC dona quinze dies a Educació per 
aplicar el 25% de castellà a les aules
Cambray veu la interlocutòria “aberrant” i diu als col·legis que no facin cap canvi

ENSENYAMENT TRIBUNALS

S.E./AGÈNCIES
❘ LLEIDA ❘ El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
va ordenar ahir a la Generalitat 
el compliment immediat de la 
sentència del 25% de castellà 
en tots els centres educatius i li 
dona 15 dies perquè dicti ins-
truccions per impartir una assig-
natura troncal en aquesta llen-
gua. D’aquesta manera, estima 
parcialment la petició de l’As-
semblea per a l’Escola Bilingüe. 
El tribunal va declarar ferma la 
sentència el passat 21 de gener i 
va obrir un període de dos me-
sos per aplicar-la. Per la seua 
part, el conseller d’Educació, 
Josep Gonzàlez-Cambray, va 
anunciar que els serveis jurídics 
de la Generalitat ja treballen 
en un recurs contra “aquesta 
interlocutòria aberranta nivell 
pedagògic i jurídic”, va instar 
al “màxim consens polític, so-
cial i pedagògic per defensar la 
llengua i el model d’escola cata-
lana” i va llançar un “missatge 
de tranquil·litat” a les direccions 
dels centres. “Els donarem un 
escut jurídic legal. Que continu-
ïn treballant amb calma aques-
tes setmanes de recta final de 
curs sense fer cap canvi en els 
seus projectes lingüístics”, va 
subratllar. Va incidir que “un 
tribunal no pot dir com executar 
una sentència” i va destacar que 
hi va haver dos vots particulars 
entre els cinc magistrats.

En concret, el TSJC ordena 
requerir al conseller d’Educa-
ció que en el termini màxim de 
quinze dies “dicti les instruc-
cions i estableixi les garanties 
de control que convingui amb 
la finalitat que en el sistema 
educatiu de Catalunya tots els 
alumnes rebin de manera efec-
tiva i immediata l’ensenyament 
mitjançant l’ús vehicular de les 
dos llengües oficials en els per-
centatges que es determinin, 
que no podran ser inferiors al 
25% en un i un altre cas”. 

La interlocutòria també re-
quereix a l’Alta Inspecció Edu-
cativa que verifiqui el compli-
ment de la part dispositiva de 
la sentència i que informi el tri-
bunal de l’activitat desplegada 
quan acabi el termini d’execu-
ció fixat. A més, apunta que la 
Generalitat “no està en la seua 
llibertat d’actuar i permetre 
una situació contrària al man-
dat constitucional”. El TSJC ha 
desestimat la petició d’execució 
forçosa de Vox i d’alguns dipu-
tats del Parlament per falta de 
legitimitat.

Una pancarta contra el 25% de castellà en una de les últimes manifestacions de docents a Lleida.

AMADO FORROLLA

Rebaixa del preu de les carreres universitàries
La Generalitat redueix un 30% les més cares, que equipara a les de nivell mitjà, i 
l’estalvi en graus i màsters oscil·larà entre els 395 euros i els 553 euros per curs

❘ LLEIDA ❘ El departament d’Uni-
versitats va detallar ahir la re-
baixa del preu de les carreres, 
la tercera consecutiva, que re-
centment va aprovar el Parla-
ment. Així, a partir del proper 
curs només hi haurà dos nivells 
de taxes, ja que se suprimeix 
el C, el més car, que engloba 
graus de ciències de la salut i 
enginyeries. Aquest nivell i el 
B, el mitjà, es fusionen i el preu 
per crèdit serà de 18,46 euros, 
igual que el dels màsters habi-
litants (obligatoris per exercir, 
com els de Secundària, advo-
cats o arquitectes). Amb aquest 
canvi, un alumne de Medicina 
pagarà 553 euros menys, una 
rebaixa del 30%, i un de Perio-
disme, que és de nivell mitjà, se 
n’estalviarà 395, un descens del 
26%. Així mateix, es manté el 
nivell A, el de graus d’experi-
mentalitat baixa, el cost dels 
quals seguirà en 17,69 euros 
per crèdit. Tampoc varia el de 
la resta de màsters oficials, que 
és de 27,67 euros. A més, els 
estudiants de famílies en si-

tuació econòmica vulnerable 
optaran a preus inferiors a 6 
euros en els graus i de 15 en 
els màsters habilitants. La con-
sellera d’Universitats, Gemma 
Geis, va dir que l’objectiu és 

que “ningú decideixi la carrera 
segons les seues possibilitats 
econòmiques”.

D’altra banda, el ministre 
d’Universitats, Joan Subirats, 
va presentar ahir l’esborrany 

de la nova llei Orgànica del Sis-
tema Universitari (LOSU), que 
preveu portar al Consell de Mi-
nistres “en les properes setma-
nes” perquè sigui aprovada en 
aquesta legislatura. La llei pre-
tén acabar amb la precarietat 
laboral, estabilitzar el sistema 
i rejovenir les plantilles, atès 
que l’edat mitjana dels doctors 
és de 40 anys i la resta, d’entre 
45 i 46 anys. 

El professorat amb contrac-
te laboral temporal no podrà 
superar el 20% de la plantilla, 
els professors associats tindran 
limitada la docència a 120 ho-
res i el contracte dels professors 
visitants es limitarà a dos anys.

Així mateix, la norma mi-
llora el finançament públic, a 
fi d’arribar a l’1% del PIB, i 
inclou la possibilitat d’ofertes, 
títols propis, “inclosos els de 
formació al llarg de la vida”, en 
diferents modalitats d’ensenya-
ment com microcredencials, 
micrograus o altres programes 
de curta durada, d’entre 4 i 40 
crèdits.

PREU DE LES CARRERES I NOVA LLEI UNIVERSITÀRIA

18,46
EUROS PER CRÈDIT

Preu a partir del curs vinent en 
les carreres d’experimentalitat 
alta (nivell C) i mitjana (B), i dels 
màsters habilitants.

Reduir la precarietat
z La nova llei Orgànica del Sis-
tema Universitari preveu rejo-
venir les plantilles, rebaixar del 
40% al 20% els docents amb 
contracte temporal i limitar a 
120 hores la docència dels pro-
fessors associats.

Micrograus i vaga
z  Contempla títols propis de 
“formació al llarg de la vida” en 
forma de micrograus de 4 a 40 
crèdits. Els estudiants tindran 
dret a l’“aturada acadèmica”, de 
manera no s’exposaran a una 
penalització si no assisteixen a 
classe o no es presenten a un 
examen per aquest motiu.

17,69
EUROS EL CRÈDIT

El preu dels graus d’experimen-
talitat baixa, els més barats, es 
manté i també el de la resta de 
màsters (27,67 €).

USTEC insta a             
“no passar la 
patata calenta” 
als centres

n  La por taveu d’US-
TEC-STEs, Iolanda Se-
gura, va a f i rmar que 
Educació “no pot passar la 
patata calenta als centres 
donant marge de flexibi-
litat a l’hora d’aplicar els 
projectes lingüístics”. La 
portaveu de Junts al Par-
lament, Mònica Sales, va 
lamentar que les “grapes 
de la justícia continuïn 
atacant” i la consellera 
Gemma Geis vol “una 
resposta de país”. La CUP 
creu que “és l’hora de la 
desobediència” i el PSC 
diu que Junts “anteposa 
els seus interessos i aquest 
és el resultat de no fer po-
lítica”, amb referència a 
l’acord per modificar la 
llei de Política Lingüística 
del qual es va desvincular.
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Rey Juan Carlos dijo que «es impor-
tante contar con la participación de 
los estudiantes, pero tal como la de-
fine el borrador creo que puede coli-
sionar con la libertad de cátedra».  

Conocimiento insuficiente 
Otro profesor, que ha preferido no 
dar su nombre plantea: «¿Cómo se 
articulará la participación del alum-
nado sin un conocimiento profundo 
de la materia que permita mejorar o 
incluir contenidos en planes de es-
tudio y asignaturas y fomentar resul-
tados con éxito más allá de figurar 
en comisiones de estudios?. 

«El modelo anglosajón es así. Si el 
hecho de que participen los alumnos 
conlleva incorporar necesidades que 
sirvan para mejorar sus competen-
cias está fenomenal. Pero el proble-
ma es que podría bajarse el nivel y 
ser un instrumento de presión. Veo 
peligro en que si vamos hacia titula-
ciones más internacionales a los es-
tudiantes les falte esta visión en las 
guías docentes y planificaciones de 
curso», apunta Sanz. 

1 por ciento del PIB  
de financiación 
La norma prevé destinar como 
mínimo el 1 por ciento del 
Producto Interior Bruto (PIB) a 
la educación universitaria 
pública, en el marco del plan de 
incremento del gasto público 
educativo, 

El ministro de Universidades,  

Joan Subirats  // ABC

ESTHER ARMORA / ANNA CABEZA 

BARCELONA 

«Sentencia aberrante», a criterio de la 
Generalitat. «Fallo histórico», según 
los defensores del bilingüismo en Ca-
taluña. En un paso más hacia el reco-
nocimiento del uso del castellano en 
las escuelas catalanas, el Tribunal Su-
perior de Justicia de Cataluña (TSJC) 
hizo pública ayer una interlocutoria 
en la que exige a la Generalitat el «cum-
plimiento inmediato» de la sentencia 
que fija un mínimo de 25% de las cla-
ses en castellano en todos los centros 
educativos de la comunidad y requie-
ra a la Alta Inspección Educativa a «ve-
rificar el cumplimiento». Tras meses 
tratando de sortear su aplicación y nu-
merosos recursos presentados, el tri-
bunal da ahora un plazo máximo de 
quince días para que el consejero de 
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, 
comunique a los centros educativos 
«las instrucciones y establezca las ga-
rantías de control de las mismas» para 
su ejecución.  

El fallo del TSJC llega tras la deman-
da de ejecución forzosa presentada por 
la entidad Asamblea por una Escuela 
Bilingüe (AEB)  –de la que se reconoce 
su legitimación para actuar en este caso 
en representación de las familias, no 
así en el caso de Vox, que también lo 
solicitó–, que exigió la aplicación in-
mediata de la sentencia de 16 de di-
ciembre de 2020, que el Tribunal Su-

premo ratificó en noviembre de 2021 
tras rechazar el recurso de casación de 
la Generalitat, y de la que el pasado 20 
de enero se declaró su firmeza.  

Ahora, como entonces, el Govern 
arremetió contra lo que considera una 
sentencia política, anunció un nuevo 
recurso y trató de tranquilizar a los 
centros educativos. En concreto, el 
consejero llamó a la tranquilidad a las 
direcciones y docentes catalanes, que 
deben «seguir haciendo su trabajo y 
no cambiar nada». El gobierno cata-
lán, aseguró Gonzàlez-Cambray, pro-
porcionará la cobertura jurídica para 
la defensa del modelo de escuela ca-
talana. 

«Efectivo e inmediato» 
El auto de la sección 5º de la sala de lo 
contencioso-administrativo estable-
ce de manera clara y precisa que la Ge-
neralitat debe hacer cumplir la sen-
tencia de modo que todos los alumnos 
catalanes –esa es la principal novedad 
de la sentencia de 2020, que extiende 
lo establecido a todo el sistema y no 
solo a las familias demandantes, como 
sucedía hasta entonces– «reciban de 
manera efectiva e inmediata la ense-
ñanza mediante el uso vehicular nor-
mal de las dos lenguas oficiales en los 
porcentajes que se determinen, que 
no podrán ser inferiores al 25 en uno 
y otro caso». Así, los colegios deberán 
incluir, como mínimo, la docencia de 

la propia asignatura lingüística ade-
más de otra asignatura troncal en el 
mismo idioma, según recuerda el TSJC.  

Como apunta el mismo tribunal, en 
una afirmación que está de más si no 
fuese por que se trata de la enseñan-
za del castellano en la escuela, lo que 
dispone la sentencia es una «obliga-
ción» cuyo resultado debe ser «efecti-
vo e inmediato». La prevención de la 
sala es comprensible si se atiende el 
historial de incumplimientos de la Ge-
neralitat, administración que en su re-
curso para no cumplir con la senten-
cia informó, entre otras iniciativas, de 
la tramitación urgente de una modi-
ficación de la ley de Política Lingüís-
tica, por ahora atascada en el Parla-
ment por falta de acuerdo entre los 
grupos promotores: independentistas, 
comunes y el PSC. 

Unos y otros, también Cs, PP y Vox, 
valoraron de forma opuesta el fallo. 
Satisfactorio para los constituciona-
listas, un ataque para el resto, con lla-
mamientos incluidos a la insumisión 
avalada por la Generalitat. 

Frente a la posición insumisa del Go-
vern y del sindicato mayoritario en la 
enseñanza, Ana Losada, presidenta de 
la AEB, celebró en declaraciones a ABC 
el sentido de la interlocutoria. «Habla-
mos muchas veces de días históricos, 
pero hoy se merece el adjetivo, hoy se 
ha puesto fin a más de tres décadas de 
vulneración de los derechos de los alum-
nos catalanes. Hoy empieza una nue-
va etapa, con una escuela de todos los 
catalanes, donde nuestros hijos apren-
dan a convivir en una sociedad bilin-
güe», apuntó. A través de la plataforma 
Escuela de Todos, la entidad anunció 
que luchará por que se cumpla la sen-
tencia de manera efectiva.

La Justicia da 15 días para aplicar 
el 25% de castellano en las aulas

∑ Reclama que la Alta 
Inspección Educativa 
verifique el 
cumplimiento

Una imagen de la escuela de Canet de Mar, utilizada por la Generalitat en su combate contra el 25%   // INÉS BAUCELLS

La Generalitat anuncia  
un nuevo recurso contra 
una sentencia «aberrante» 
e insta a los docentes a  
«no cambiar nada» 
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Ultimátum al Govern: 
debe aplicar el 25% 
antes de final de mes 
El TSJC insta a la Alta Inspección Educativa a 
verificar que la resolución judicial se cumple

Los Princesa  
de Girona «no 
pueden ser allí» 
El consistorio gerundés impone su criterio  
y la entrega de premios será en Barcelona

MARINA PINA MADRID 
Felipe VI no tiene previsto pisar 
Gerona este año. Y no lo hace por 
el pulso que el Ayuntamiento de la 
ciudad catalana, donde gobierna 
Marta Madrenas, mantiene con la 
Jefatura del Estado. Una pelea 

que de momento parece haber ga-
nado el municipio catalán de algo 
más de cien mil habitantes. 

Tal y como ha confirmado EL 
MUNDO, la entrega de los Premios 
Princesa de Girona no se celebrará 
en la ciudad. «No podemos hacerlo 

aquí», confirman a este periódico 
fuentes oficiales de la Fundación 
Princesa de Girona (FPdGi). Con el 
auditorio municipal vetado a la Fa-
milia Real y sin ningún otro espacio 
donde acogerlo, la Famila Real se 
queda por tercer año consecutivo 
sin pisar la tierra de la que nace el 
segundo título más importante de 
Doña Leonor: Princesa de Girona. 

Hoy la Fundación cierra el Tour 
del Talento con el que han recorrido 
toda España con un acto en Gerona. 
Allí anunciarán el premio internacio-
nal. Si en el resto de citas de la gira  

hubo representación institucional, 
esta vez la presencia de la Casa Real 
se limitará a la emisión de un vídeo 
de Don Felipe que ya está grabado. 

«El vídeo ha sido una iniciativa 
que ha partido de ellos, no pode-
mos pedirles que vengan a todo», 
justifican en la Fundación. «Todos 
los años les pasamos la agenda 
completa del tour y desde Casa Re-
al nos piden que les marquemos las 
citas más importantes». Esta edi-
ción han estado en Málaga, Guada-
lajara, Logroño y Palma. Según su 
versión, sólo solicitaron presencia 
institucional en Málaga –«por ser la 
ciudad que inauguraba este nuevo 
concepto del tour del talento»– y en 
Logroño –«era algo simbólico por-
que es donde se paró lo que antes 
era la gira por la pandemia»–. 

Sin embargo, como el Plan Estra-
tégico 2022-2025 de la Fundación era 
dar un nuevo impulso para «activar 
y capitalizar el talento español», los 
Reyes mostraron su respaldo acu-
diendo a todas las citas del tour. Me-
nos en Gerona. «Nosotros siempre 
les pedimos que nos apoyen fuera 
de Cataluña porque aquí la Funda-
ción ya es conocida, necesitamos 
que se conozca fuera», insisten. 

Este año la entrega de galardo-
nes, que se celebrará entre la se-
gunda quincena de junio y la pri-
mera de julio, tendrá lugar en Bar-
celona. Si el año pasado aseguraron 
que se organizaba en la Ciudad 
Condal por el Covid, este año las 
fuentes de la FPdGi son tajantes: 
«En Gerona no va a ser porque no 
podemos hacerlo». Aunque esperan 
que esta situación sea puntual y los 
Reyes puedan volver a la ciudad 
con la Fundación. No parece que el 
ambiente les ayude: hace una sema-
na quemaron un muñeco con la ca-
ra del Rey y hoy hay prevista una 
manifestación en su contra.  

Fue en octubre de 2017 cuando 
el consistorio gerundés declaró a 
Felipe VI persona non grata tras el 
discurso del 3 de octubre. Enton-
ces impidieron que la Fundación 
utilizara el Auditorio municipal 
para organizar los premios. De 
momento, un Ayuntamiento tiene 
más fuerza que una Fundación 
respaldada por la Casa Real. 

GERMÁN GONZÁLEZ BARCELONA 
El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) concedió 15 dí-
as a la Generalitat para que cum-
pla de «inmediato» con la senten-
cia que debe llevar un mínimo del 
25% de clases en los centros edu-
cativos de toda Cataluña. La 
Asamblea por una Escuela Bilin-
güe instó hace unas semanas a la 
ejecución forzosa de la sentencia 
del propio tribunal y por eso se re-
quiere al Departament de Educa-
ción de la Generalitat que antes de 
final de mes «dicte las instruccio-
nes y establezca las garantías de 
control de las mismas procedan a 
los efectos de que en el sistema 
educativo de Ca-
taluña todos los 
alumnos reciban 
de forma efectiva 
e inmediata la 
enseñanza me-
diante la utiliza-
ción vehicular 
normal de las dos 
lenguas oficiales 
en los porcenta-
jes que se deter-
minen, que no 
podrán ser infe-
riores al 25% en 
uno y otro caso». 

Además, el tri-
bunal señala que 
este sistema «incluirá como míni-
mo la docencia de la misma lengua 
y la de otra asignatura o materia de 
carácter troncal o análogo». Tam-
bién se pide al conseller de Educa-
ción Josep Gonzàlez-Cambray que 
informe al tribunal del «nuevo pla-
zo de ejecución sobre las medidas 
adoptadas y el grado de cumpli-
miento de las mismas». El TSJC 
también insta a la Alta Inspección 
Educativa «a efectos de verificar el 
cumplimiento de la parte dispositi-
va de la sentencia dictada en estas 
actuaciones en el conjunto del sis-
tema educativo de Cataluña, infor-
mando al tribunal de la actividad 
desplegada y de la situación cons-
tatada a la finalización del plazo de 
ejecución señalado». 

La orden judicial recae sobre el 
propio conseller por lo que en ca-
so de incumplimiento podría estar 
cometiendo un delito. El TSJC re-
cordó que la Generalitat tiene la 
facultad para adoptar las medidas 
para aplicar la sentencia aunque 
recuerda que «lo que no está en su 
libertad es no actuar y permitir 
una situación contraria al manda-
to constitucional». La sentencia, 
que aún puede recurrirse y cuenta 
con un voto particular, considera 
que se debe ejecutar en el sentido 

de que la utilización vehicular de 
una y otra lengua debe incluir co-
mo mínimo la docencia de la mis-
ma lengua oficial y la de una otra 
asignatura o materia de carácter 
troncal, o análogo». Además, deta-
lla que «el plazo de ejecución» no 
tiene «una particularidad comple-
jidad formal» ya que es competen-
cia del Departament de Educación 
emitir instrucciones a cada centro 
en este sentido. Por eso, «para sa-
tisfacer en el tamaño de lo posible 
la inmediatez que impone la sen-
tencia, es suficiente un nuevo pla-
zo de ejecución de 15 días». 

La Asamblea por una Escuela 
Bilingüe de Cataluña (AEB) y la  

plataforma Es-
cuela de Todos, 
consideraron que 
es una decisión 
judicial «históri-
ca» y «que pone 
fecha definitiva al 
fin de la inmer-
sión obligatoria y 
al monolingüis-
mo educativo en 
catalán». «En un 
Estado de Dere-
cho las senten-
cias se han de 
cumplir, y los po-
deres públicos 
tienen una espe-

cial obligación de acatamiento a 
las decisiones judiciales. Desde 
que se conoció la firmeza de la 
sentencia citada, la Generalitat ha 
mostrado abiertamente su volun-
tad de desobediencia, a la vez que 
el Ministerio de Educación hacía 
una evidente dejación de funcio-
nes en lo que se refiere a exigir di-
cho cumplimiento», recuerdan. 

Las entidades recuerdan que el  
Govern debe cumplir la decisión 
del TSJC y que, en caso de no ha-
cerlo, «iniciaríamos las actuacio-
nes necesarias para exigir las res-
ponsabilidades legales que pudie-
ran derivarse de la desobediencia 
a las órdenes judiciales». 

La respuesta del Govern fue ju-
dicializar todavía más la escuela 
catalana. El conseller de Educa-
ción de la Generalitat, Josep Gon-
zàlez-Cambray, anunció que se 
presentará recurso de reposición 
al auto del Tribunal Superior de 
Justicia de Cataluña (TSJC) sobre 
la ejecución del 25% de castella-
no. Considera que es una «aberra-
ción de los tribunales» y que los 
magistrados se «extralimitan». 
Además cree que la Asamblea por 
la Escuela Bilingüe no está legiti-
mada para instar a la ejecución, 
pese a que el TSJC lo permite.

La Reina Letizia junto a la ministra Reyes Maroto, ayer en Madrid. EUROPA PRESS

El ‘president’ Pere Aragonès. EFE

Hoy se espera  
una manifestación 
contra Felipe VI  
pese a que no estará
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El Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña (TSJC) ha ordenado
a la Generalitat cumplir de “inme-
diato” la sentencia para implan-
tar el 25% de castellano en todos
los centros educativos, y da un
plazo máximo de 15 días al De-
partamento de Educación para
que dicte las instrucciones opor-
tunas y establezca las garantías

de control para su ejecución “for-
zosa”. En un auto, la sección 5ª de
la Sala Contencioso-Administra-
tivo del TSJC da este plazo máxi-
mo a la Generalitat de 15 días pa-
ra que todos los alumnos “reciban
de manera efectiva e inmediata”
la educación mediante la utiliza-
ción vehicular “normal” de las
dos lenguas oficiales en los por-
centajes que se determinen, que
“no pueden ser inferiores al 25%

en uno y otro caso”. “La elección
del medio para garantizar el re-
sultado” que establece la senten-
cia es “facultad” de la Generalitat,
pero “lo que no está en su libertad
es no actuar y permitir una situa-
ción contraria al mandato consti-
tucional”, sostiene el auto.

El Alto Tribunal catalán argu-
menta de esta manera que la Ge-
neralitat no está cumpliendo con
la sentencia dictada por esta mis-
ma sala del 16 de diciembre de
2020, y que fue firme el 20 de
enero de 2022, por lo que requie-
re su ejecución “forzosa”.

En el grueso de la sentencia, in-
cide el TSJC, se reconoce la liber-
tad de la Generalitat para deter-

minar los medios que considere
oportunos para hacer efectivo el
uso vehicular de las lenguas ofi-
ciales, porque “lo determinante”
no es el “medio sino el resultado”.

“Lo que se condena es una
inactividad en los dictados de las
normas, instrucciones o actos de
aplicación que sean necesarios a
los efectos de determinar el uso
vehicular de las lenguas en la
educación o el ejercicio de la po-
testad de control”, dice la Sala.

Acto seguido, el conseller de
Educación, Josep González Cam-
bray, anunció que el Govern pre-
sentará un recurso contra el au-
to, que calificó de “aberrante” y
consideró que el TSJC se “extra-
limita de sus funciones” al ir más
allá de lo que dicta la propia sen-
tencia, destacando que los dos
votos particulares con los que
cuenta el auto reflejan que la de-
cisión “no tiene razón jurídica”.

La diputada del PSC Esther
Niubó señaló que JxCat “decidió
anteponer sus intereses y éste es
el resultado de no hacer política”.
El presidente del PPC, Alejandro
Fernández, recordó al Govern que
“las sentencias se cumplen”.

El TSJC da 15 días al
‘Govern’ para implantar
la sentencia del castellano
● El ‘conseller’ de Educación califica el fallo

de “aberrante” y anuncia un recurso para

no imponer el 25% en los centros docentes

MARISCAL / EFE

José Luis Martínez-Almeida comparece ayer por el supuesto uso de recursos municipales para espiar al entorno de Isabel Díaz Ayuso.

Agencias MADRID

José Luis Martínez-Almeida negó
ayer que se haya espiado al entor-
no de la presidenta madrileña,
Isabel Díaz Ayuso, con recursos
municipales, mientras que los
grupos de izquierda creen que sí
se utilizaron medios para fines
partidistas en este asunto y han
tachado la intervención del regi-
dor como “una vergüenza” llena
de “maniobras de distracción”.

El alcalde compareció el últi-
mo en la décima sesión de la co-
misión de investigación del
Ayuntamiento de Madrid para
dilucidar si se utilizaron recursos
públicos para espiar al hermano
de Díaz Ayuso, después de las ci-
taciones de la coordinadora ge-
neral de la Alcaldía, Maite García
Duarte, y el jefe de prensa del re-
gidor, Daniel Bardavío.

Almeida negó, de forma escue-
ta, que se haya espiado con me-
dios municipales a Ayuso y su en-
torno, y también rechazó que la
dirigente regional acusara al
Ayuntamiento de espiarla “en nin-
gún momento”, al tiempo que di-
jo que tuvo la “convicción” de que
no había caso “en el mismo mo-

mento” en que “culminaron” las
averiguaciones que mandó hacer,
en torno al 10 u 11 de enero.

Tras su intervención, afirmó
sentirse “contento y satisfecho”
por haber dado “todas las expli-
caciones” al respecto y ha subra-
yado que todos los grupos muni-
cipales “sin excepción” coinciden
en que “no hubo espionaje en el
Ayuntamiento de Madrid”.

“No hubo encargo, no hubo di-
nero público, no hubo siquiera
personas que, al amparo del Ayun-
tamiento, intentaran que, efecti-
vamente, se produjera esa trama
de obtención de información”, in-
dicó el alcalde a la prensa.

La décima sesión de la comi-
sión estuvo marcada, además de

por la presencia del regidor, por
la ausencia de quien fuera su di-
rector general de Coordinación
de Alcaldía, Ángel Carromero,
que finalmente no acudió al edi-
ficio de grupos del ayuntamiento.

A las puertas del inmueble es-
peraban los medios y los conceja-
les por si aparecía el apuntado
como “fontanero” del presunto
intento de espionaje a la presi-
denta madrileña que dimitió la
tarde del pasado 17 de febrero. Sí
apareció la coordinadora general
de Alcaldía, Matilde García Duar-
te, que aseguró que no tenía “re-
lación” con el ex director general
de la Alcaldía porque “ni coordi-
naba ni supervisaba” las funcio-
nes que él tenía.

Almeida niega el espionaje a Ayuso
El alcalde no convence a
la oposición en la comisión
de investigación, donde no
acude Ángel Carromero

Albares y
Burita se citan
antes de la
cumbre contra
el Daesh

El juez no imputa
al primo del alcalde
de Madrid en el
caso Mascarillas

Agencias MADRID

El juez que investiga el caso
Mascarillas rechazó la imputa-
ción del primo del alcalde de
Madrid, José Luis Martínez-
Almeida, al estimar que no hay
indicios de que cometiese un
delito de tráfico de influen-
cias, de modo que lo citó como
testigo para que aclare cómo
fue el contacto entre los comi-
sionistas y el Ayuntamiento.

El titular del Juzgado de Ins-
trucción 47 de Madrid, Adolfo
Carretero, afirmó que Carlos
Martínez-Almeida “se limitó a
proporcionar” al empresario
Luis Medina, uno de los dos in-
vestigados en esta causa, el co-
rreo electrónico de la encarga-
da de las compras sanitarias
del consistorio, Elena Collado.
Pero rechazó que la “presiona-
se en modo alguno” o la “obli-
gase” a llamar a Medina por-
que “alegase su condición del
primo del alcalde”.

Efe MADRID

El ministro de Exteriores, Jo-
sé Manuel Albares, manten-
drá hoy un encuentro bilateral
con su homólogo marroquí,
Naser Burita, antes de que
ambos participen en la reu-
nión de la Coalición Global
contra el Daesh que mañana
se celebra en Marrakech.

Durante el encuentro repa-
sarán diversas cuestiones de
la agenda bilateral e interna-
cional, así como la evolución
de la hoja de ruta establecida
entre los dos países, informó
Exteriores. La reunión entre
ambos ministros llega des-
pués de que el 7 de abril el pre-
sidente español, Pedro Sán-
chez, mantuviese un encuen-
tro en Rabat con el rey Moha-
med VI, al que también asis-
tieron ellos dos.

Albares y Burita habían pre-
visto mantener una reunión el
1 de abril para poner en mar-
cha la hoja de ruta acordada
tras la decisión de España de
cambiar la tradicional postu-
ra española con respecto al
Sahara Occidental por un
apoyo decidido a la propuesta
de autonomía para la zona de-
fendida por Marruecos. Aque-
lla reunión se canceló, una vez
se confirmó la invitación de
Mohamed VI a Sánchez.



Mitjà: El País

Publicat: 10/05/2022

Edició: Galicia

Secció: NACIONAL ESPAÑA

Audiència: 78.000 Lectores

Difusió: 6.179 Ejemplares

Valor: 5.369€

Martes 10 de mayo de 2022 ELPAÍS 15

ESPAÑA

PERIDIS

La sentencia que obliga a impar-
tir al menos un 25% de clases en
castellano en el sistema educati-
vo en Cataluña debe cumplirse
ya. El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña ordenó ayer al
Gobierno catalán que ejecute la
resolución de forma “inmedia-
ta” —en unmáximo de dos sema-
nas— para que sea una realidad
en todos los centros educativos.
El tribunal admitió la petición
de la Asociación por una Escue-
la Bilingüe, que había instado la
ejecución forzosa de la senten-
cia al juzgar insuficientes los
anuncios de la Generalitat —co-
mo la reforma de la Ley de Polí-
tica Lingüística— para acatarla
sin necesidad de fijar porcen-
tajes. Los magistrados coinci-
den en que, por ahora, el Go-

vern de Pere Aragonès no la ha
cumplido.

La resolución judicial desató
una catarata de reacciones. El
consejero de Educación, Josep
Gonzàlez-Cambray, avanzó que
la Generalitat presentará recurso
ante el Tribunal Supremo ante lo
que considera “una aberración
de los tribunales”. Gonzàlez-Cam-
bray, muy cuestionado por la co-
munidad docente, replicó que,
por lo pronto, las escuelas no de-
ben introducir cambios en sumo-
delo lingüístico y afirmó que se
“dará cobertura jurídica” y “ase-
soramiento” a los directores y
maestros para que sigan aplican-
dounmodelo ajeno a los “porcen-
tajes”. Cambray volvió a cargar
contra los tribunales, aseguran-
do que “se están extralimitando
en sus funciones”, especialmente

en lo que se refiere a fijar ese polé-
mico porcentaje del 25%. “El
aprendizaje de las lenguas no va
de porcentajes, va de pedagogía”,
resaltó. La consejera deUniversi-
dades, Gemma Geis, criticó el

mandato del tribunal y apuntó
que “los jueces tienen que hacer
justicia, no política”. Geis sostuvo
que “el catalán es objeto de agre-
sión, no el castellano”.

La orden del tribunal pone el
foco sobre Junts, que en marzo
se descolgó súbitamente de un
pacto consensuado con Esque-
rra, PSC y En Comú Podem para
reformar la Ley de Política Lin-
güística. Ayer, la portavoz de
ERC, Marta Vilalta, apremió a
Junts a aparcar sus “disputas in-
ternas” y a volver al acuerdo, ale-
gando que es una herramienta
“esencial” paraproteger la inmer-
sión lingüística. Jéssica Albiach,
de los comunes, exigió “activar ya
el acuerdo del Parlament para
proteger a las escuelas de las inje-
rencias judiciales”.

Una materia troncal
El tribunal da un máximo de 15
días al consejero de Educación
para que “dicte las instrucciones
y establezca las garantías de con-
trol” necesarias de forma que “to-
dos los alumnos reciban demane-
ra efectiva e inmediata la ense-
ñanza mediante la utilización ve-
hicular normal de las dos len-
guas oficiales en los porcentajes
que se determinen, que no po-
drán ser inferiores al 25% en un
caso y el otro”. La Generalitat,
por tanto, puede establecer los
porcentajes quedesee—respetan-
do ese límite mínimo— tal como
marca la Constitución y como re-
cuerda la resolución dictada
ayer. El escrito añade que el Go-
vern debe incluir al menos una
asignatura o materia troncal en
castellano.

Para garantizar que se cum-
ple lo ordenado, los magistrados
han establecido medidas de con-
trol. El Departamento de Educa-
ción deberá informarlos sobre el
gradode cumplimiento de lasme-
didas que impulse. Pero, además,
la Alta Inspección educativa, de-
pendiente del Estado, ha sido co-
misionada para que “verifique el
cumplimiento” de la sentencia en
las aulas catalanas.

Este extremo se intuye de difí-
cil aplicación, ya que según elMi-
nisterio de Educación, “la Alta
Inspección del Estado no puede
entrar en los colegios porque no
tiene competencia” y, además, en
Cataluña solo hay dos inspecto-
res de este cuerpo. Fuentesminis-
teriales aclaran que la Alta Ins-
pección se limita a “comprobar
que la normativa básica estatal
se aplica en las comunidades” y
que “la normativa que aprueben
las autonomías esté acorde con la
estatal”. Asimismo, estas mismas
fuentes aseguran que todavía no
han recibido la resolución y que
próximamente harán llegar al tri-
bunal un escrito “con lo que se
puede hacer desde elministerio”,
informa Ivanna Vallespín.

La resolución da cierto mar-
gendemaniobra al Govern, siem-
pre que respete esa barrera del
25%. Los jueces recuerdan que la
sentencia dictada en diciembre
de 2020 —que el Tribunal Supre-
mo declaró firme en enero de es-
te año— “reconoce la libertad de
la Generalitat para determinar,
con libertad de apreciación, los
medios oportunos” para garanti-
zar el uso vehicular del castella-
no y el catalán. “Lo determinante
en la sentencia”, especifican los
magistrados, “no es el medio, si-
no el resultado”.

R. Que no estamos aquí ni pa-
ra tumbar gobiernos ni para apo-
yar al Gobierno. Y si el Gobierno
toma decisiones favorables a la
ciudadanía, pues coincidiremos.
Y entre estas decisiones que esta-
mos convencidos de que son úti-
les para la ciudadanía está la de
saber que no te están espiando.

P. Pero dentro del Gobierno
quedó la sensación de que el re-
chazo de ERC a la reforma labo-
ral y al decreto ley de medidas
económicaspor la guerradeUcra-
nia fue un correctivo.

R.Cuandodecidimos una vota-
ción priorizamos siempre el con-
junto de los derechos de la ciuda-
danía. Y me parece un derecho
absolutamente incuestionable e
inalienable para cualquier ciuda-
dano saber que no es espiado. Se-
guro que la reforma laboral tenía
aspectos positivos, lo hemos des-
tacado, pero hemos defendido
nuestra convicción de que puede
ser mejorada.

P. ¿Y en qué cree que mejora
la vida de la ciudadanía su voto en
contra al decreto ley de medidas
anticrisis?

R. Seguro que contribuye a
que otras formaciones políticas y
otros gobiernos tomen concien-
cia de cuán relevante es defender
el derecho de los ciudadanos a sa-
ber que no son espiados.

P. Hace una semana puso en
duda el espionaje a Sánchez. ¿Ha
cambiado esa percepción?

R. No tenemos ninguna prue-
ba fehaciente. Ymientras no haya
transparencia ni la tendremos no-
sotros ni la tendrá nadie.

P. ¿Hahecho analizar sumóvil
para saber si ha sido investigado?

R. No, entre otras cosas por-
que cuando alguien decidió es-
piar yo estaba en la cárcel.

P. Jordi Sànchez fue espiado
durante sus días de permiso.

R. Seguramente porque sus
permisos llegaron antes que los
míos. En cualquier caso, hemos
sidomuchos los espiados y duran-
temuchomás tiempodel que aho-
ra se hace público a través del in-
forme de Citizen Lab.

P. ¿Aspira a que se reactive en
breve la mesa de diálogo?

R.A lo que aspiramos y ennin-
gún caso renunciaremos es a la
defensa de la negociación política
como instrumento de resolución
de conflictos políticos. No le rega-
laremos la bandera de la negocia-
ción a nadie, ni tampoco al Go-
bierno español, especialmente
cuando no se la merece.

El ministerio dice
que los inspectores
estatales no pueden
entrar en los colegios

La resolución da
margen a la
Generalitat para
elegir los medios

Esquerra volverá a la carga es-
ta semana en el Congreso con el
asunto del espionaje. Su porta-
voz, Gabriel Rufián, se las verá en
la sesión de control de mañana
con la ministra de Defensa, Mar-
garita Robles. Ese día el grupo re-
publicano defenderá una moción
que cuestiona la “calidad demo-
crática del Estado español”. El jue-
ves están previstas otras cuatro
votaciones en el pleno que revela-
rán hasta dónde llega la brecha
abierta en la base parlamentaria
del Gobierno. Son un decreto que
regula algunas de las sanciones
económicas a Rusia y tres proyec-
tos de ley: uno que retoca algunos
aspectos de la ley de Seguridad
Nacional, otro que regula el uso
de precursores de explosivos y un
tercero que pretende impulsar
los planes de rehabilitación de
edificios.

J. GARCÍA / M. ROVIRA, Barcelona

El Superior catalán ordena
ejecutar en dos semanas
el fallo del 25% en castellano
El tribunal moviliza a la Alta Inspección educativa del Estado

Protesta contra la obligación de enseñar el 25% en español en Cataluña, en diciembre en Barcelona. / EFE
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ACN
El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va ordenar 
ahir a la Generalitat que executi 
de manera immediata la sentèn-
cia que obliga a fer un 25% d’ho-
res en castellà a totes les escoles 
de Catalunya. En una interlo-
cutòria, el tribunal requereix al 
conseller d’Educació, Josep Gon-
zález-Cambray, que en 15 dies, 
com a molt, «dicti les instrucci-
ons i estableixi les garanties de 
control que s’escaiguin» per fer 
que almenys una assignatura 
troncal es faci en castellà, a ban-
da de l’assignatura de Llengua 
Castellana. El tribunal mana a 
Cambray que l’informi del com-
pliment d’aquestes mesures en 
dues setmanes. A més, requereix 
també a l’Alta Inspecció educa-
tiva que verifiqui el compliment 
de les mesures i n’informi al 
tribunal. La sentència es limita 
a determinar el mínim consti-
tucionalment exigible en aquest 
àmbit, assegura la interlocutòria. 
Així doncs, el tribunal accepta 

parcialment la sol·licitud d’exe-
cució forçosa de la sentència feta 
per l’Assemblea per una Escola 
Bilingüe (AEB) i no ha admès a 
tràmit la sol·licitud d’execució 
forçosa de la sentència del 2020 i 
confirmada pel Tribunal Suprem 
el desembre passat formulada 
per diversos diputats del Parla-
ment i Vox. El TSJC no els con-
sidera legitimats per demanar 
l’execució forçosa.

Declaracions de Cambray
El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va anunciar 
ahir, en una compareixença a la 
premsa, que el Govern recorrerà 
l’«aberrant» interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya que ordena l’execu-
ció de la sentència del 25% del 
castellà. Segons va explicar el 
conseller, es presentarà un re-
curs de reposició en els pròxims 
cinc dies, que és el marge que té 
la Generalitat per presentar-lo, 
davant d’una interlocutòria que 
interpreten que «no té cap sentit 

pedagògic ni jurídic». El Departa-
ment considera que l’Assemblea 
per una Escola Bilingüe (AEB) 
«no està legitimada» per instar 
l’execució forçosa de la sentèn-
cia, tal com va acceptar el tribu-
nal. A més, els serveis jurídics de 
la Generalitat que van analitzar 
la interlocutòria consideren que 
el TSJC «se sobrepassa i s’ex-
tralimita en les seves funcions» 
i va més enllà d’allò que diu la 
sentència. Posteriorment, fonts 
del Departament van explicar 

que, en cas que sigui inadmès el 
recurs, el recorreran al Tribunal 
Suprem.

Cambray va aprofitar l’atenció 
als mitjans de comunicació per 
enviar un missatge a les direc-
cions dels centres i als mestres. 
«Han de seguir fent la seva fei-
na, no han de canviar res», va 
dir. En aquest sentit, va instar a 
continuar refermant el model 
d’escola catalana i els va dema-
nar «tranquil·litat» davant les 
notícies del TSJC. Preguntat per 
si s’enviarà alguna comunicació 
als centres donant alguna mena 
d’indicació, Cambray es va limi-
tar a dir que «aquestes setmanes 
han de seguir educant com estan 
fent i no han de fer cap canvi als 
projectes lingüístics». A més, el 
conseller va remarcar que no hi 
ha prou català a les aules i per 

això va reivindicar el pla d’im-
puls del català. «L’aprenentatge 
de llengües no va de percentat-
ges, va de pedagogia», va defen-
sar. Per això, va declarar que és 
«un moment important de país» 
i va fer una crida al «màxim con-
sens polític, social i pedagògic 
per defensar el català i el model 
d’escola catalana». 

Per la seva part, el Sindicat 
d’Estudiants dels Països Catalans 
(SEPC) va fer una crida a la deso-
bediència de «tots i cada un dels 
sectors de la societat» davant la 
interlocutòria del TSJC. El sindi-
cat d’estudiants va subratllar que 
l’alumnat s’ha de «negar» a rebre 
el 25% de classes en castellà i els 
professors a fer-les en aquesta 
llengua. Alhora, l’entitat insta el 
Govern a responsabilitzar-se de 
la desobediència i a «assumir la 
confrontació directa amb l’estat 
espanyol». «Ja n’hi ha prou de 
malabarismes i de pactar amb 
partits espanyolistes», va afegir 
el SEPC.

L’Associació per l’Escola Bi-

lingüe (AEB) es va mostrar molt 
satisfeta amb la decisió «històri-
ca» del TSJC de donar 15 dies al 
Govern per aplicar la sentència 
que obliga a impartir un 25% 
de castellà a l’escola catalana. 
L’entitat va reclamar als governs 
català i estatal «lleialtat institu-
cional i bona fe» en l’execució de 
la sentència. Alhora, l’AEB va ce-
lebrar «la fi del model de mono-
lingüisme obligatori escolar» i  va 
lamentar la «voluntat de desobe-
diència» manifestada «oberta-
ment» per la Generalitat pel que 
fa a l’aplicació de la sentència i la 
«deixadesa de funcions evident» 
del Ministeri d’Educació en allò 
que es refereix a «l’exigència del 
compliment».

A través d’un comunicat, el 
Consell per la República es va 
oferir per a donar «suport jurídic 
necessari» als docents, centres 
educatius i consells escolars que 
decideixin no acatar la sentèn-
cia del TSJC i va apostar per la 
defensa «dels drets polítics i lin-
güístics».

Cambray va fer una crida 
al màxim consens polític, 
social i pedagògic per 
defensar el català

El conseller d’Educació.

ACN/EFE
La Comissió Europea va donar 
ahir llum verda a la proposta 
d’Espanya i Portugal per limi-
tar el preu del gas i abaratir així 
la factura de la llum, segons 
van confirmar fonts del govern 
espanyol. Les mateixes fonts 
apunten que l’executiu espanyol 
treballa per portar la mesura al 
Consell de Ministres d’avui o 
«com més aviat millor». Espa-
nya i Portugal van tancar a finals 
d’abril un acord polític amb la 
Comissió Europea per limitar 
el preu del gas a una mitjana de 
50 euros el Mwh. El pacte dona-
va resposta a l’acord dels caps 
d’estat i de govern de permetre 
una «excepció ibèrica» perquè 
els dos països actuessin contra 
l’augment del preu de l’energia.
El pacte polític que van tancar 
Espanya i Portugal amb l’execu-
tiu comunitari preveia un meca-
nisme per limitar el preu del gas 
que estigui en vigor els pròxims 
12 mesos. El preu inicial del gas 
se situaria en 40 euros per acon-
seguir una mitjana de 50 euros. 
Durant aquestes setmanes des 

que es va arribar a l’acord polí-
tic, els dos països i la Comissió 
Euorpea han estat tancant els 
detalls tècnics que quedaven 
pendents. El preu de l’electri-
citat al mercat majorista ibèric 
va repuntar ahir prop d’un 21% 
fins a situar-se en 208,74 euros 
el megawatt hora (MWh), se-
gons les dades de l’operador del 
mercat ibèric de l’electricitat.

En un altre ordre de coses, la 
presidenta de la Comissió Eu-
ropea, Ursula von der Leyen, va 
obrir la porta ahir a una reforma 
dels tractats de la Unió Europea. 
«Sempre estaré al costat dels 
que volen reformar la UE perquè 
funcioni millor», va dir Von der 
Leyen en l’acte de cloenda de la 
Conferència sobre el Futur d’Eu-
ropa (Cofoe), tot coincidint amb 
el Dia d’Europa. Von der Leyen 
va respondre així a les conclu-
sions de la Cofoe, algunes de les 
quals requereixen de canvis en 
els tractats per implementar-se, 
com per exemple la fi de la una-
nimitat per prendre decisions al 
Consell. La presidenta de l’exe-
cutiu comunitari es va mostrar 

partidària d’aquesta iniciativa. 
«La unanimitat en qüestions 
clau ha deixat de tenir sentit si 
volem avançar ràpidament», va 
dir.  

Dia de la Victòria a Rússia
El president de Rússia, Vladímir 
Putin, va justificar ahir l’atac 
sobre Ucraïna davant el que 
considera una «amenaça» dels 
països occidentals. «L’OTAN 
ha començat una guerra contra 
nosaltres», va assegurar el man-
datari durant la desfilada militar 
a la Plaça Roja de Moscou, amb 
motiu del Dia de la Victòria que 
commemora el triomf soviètic 
sobre l’Alemanya nazi durant 
la Segona Guerra Mundial. En 
el seu discurs, Putin va dir que 
l’OTAN «no ha volgut escol-
tar» i va subratllar que les seves 
accions han posat en perill «la 
seguretat» de Rússia. Per al-
tra banda, el mandatari rus va 
equiparar l’acció militar sobre 
Ucraïna amb la lluita soviètica 
durant la Segona Guerra Mun-
dial, titllant el bloc occidental de 
«nounazistes». En paral·lel, els 

ucraïnesos, que fins aquest any 
també celebraven oficialment el 
Dia de la Victòria sobre el nazis-
me homenatjant als seus soldats 
morts, van viure el dia d’ahir 
amb la mirada posada a Rússia 
per si decidia o no intensificar 
els atacs. 

Pel que fa a la possible adhe-
sió d’Ucraïna a la Unió Europea, 
la Comissió Europea donarà la 
seva opinió al mes de juny. Així 
ho va anunciar ahir la presiden-
ta Von der Leyen després de se-
guir la reunió del G7 on també 
va participar de forma virtual el 
president d’Ucraïna, Volodímir 
Zelenski. En un missatge a les 
xarxes socials, Von der Leyen va 
detallar que resta a l’espera de 
rebre el qüestionari d’adhesió a 
la Unió Europea per part d’Ucra-
ïna i va mostrar el seu compro-
mís de continuar donant suport 
al país «en el seu camí europeu». 
El missatge de la Comissió Euro-
pea arriba després que Ucraïna 
sol·licités formalment l’ingrés al 
bloc comunitari, un tràmit que 
es va completar el mes d’abril 
passat. 

Brussel·les dona llum verda a la 
proposta de limitar el preu del gas

EUROPA

Aquesta iniciativa, feta per Espanya i Portugal, ajudarà a abaratir la factura de la llum

ACN
El Departament de Recerca i 
Universitats ha rebaixat fins als 
18,46 euros per crèdit les matrí-
cules dels graus d’experimen-
talitat alta (C) i mitjana (B), així 
com dels màsters habilitants. 
En el cas dels primers, la rebaixa 
és de més d’un 30% ja que actu-
alment tenen un cost de 27,67 
euros, mentre que en el cas dels 
segons, la reducció és superior 
al 26%, ja que el preu actual són 
25,04 euros. La reducció també 
se situa al voltant del 30% pel 
que fa als màsters habilitants, 
que són aquells necessaris per 
exercir determinades profes-
sions com la de professor de 
secundària. No es toquen els 
preus dels graus d’experimen-
talitat baixa (A), de 17,69 euros; 
ni els de la resta de màsters 
oficials, que és de 27,67 euros. 
Aquesta proposta de preus 
públics serà vigent a partir del 
curs vinent, és a dir, a partir del 
setembre. D’aquesta manera, 
tots els estudiants que facin la 
matriculació per cursar estudis 

universitaris el curs 2022-2023 
ja es beneficiaran de la rebai-
xa. La consellera de Recerca i 
Universitats, Gemma Geis, va 
dir que l’objectiu és aconse-
guir un sistema més equitatiu i 
evitar el biaix econòmic. «Que 
ningú pugui continuar deci-
dint quina carrera fa segons les 
possibilitats econòmiques», va 
manifestar. D’aquesta manera, 
a partir del pròxim curs només 
hi haurà dos preus públics pels 
graus universitaris, ja que se 
suprimeix el grau C, el de més 
experimentalitat i més car, que 
engloba carreres de ciències de 
la salut i enginyeries. Aquest i el 
B (mitjà) es fusionen en un únic 
grau, mentre que es manté el 
d’experimentalitat baixa. Geis 
va destacar que el cost que su-
posa aquesta rebaixa dels preus 
públics –uns 27,5 milions d’eu-
ros– l’assumirà la Generalitat 
en la seva totalitat.  La conse-
llera va emfatitzar que les uni-
versitats no hauran d’assumir 
en cap mesura la rebaixa dels 
preus públics. 

El Govern rebaixa entre 
un 26 i un 33% els preus 
dels graus i màsters

UNIVERSITAT

El crèdit del grau estarà per sota dels 20 euros

EDUCACIÓ

El TSJC ordena al conseller Cambray que 
compleixi la sentència del 25% del castellà
El conseller d’Educació va anunciar ahir que el Govern recorrerà l’«aberrant» interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
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La Alta Inspección no irá a los colegios catalanes para verificar el
25% de castellano
El Ministerio de Educación, que dirige Pilar Alegría, ha informado a este diario que la Alta Inspección del Estado "no puede entrar en los
centros escolares", ya que su misión se reduce a controlar los planes docentes.

Ahora bien, la resolución dictada por el TSJC ordena a la Alta Inspección que verifique el cumplimiento de la sentencia por parte de la
Generalitat e informe al Tribunal de "la actividad desplegada y la situación constatada".

Las fuentes del Ministerio consultadas dicen estar a la espera de que se les notifique la interlocutoria del TSJC, antes de tomar cualquier
decisión.

Por su parte, el abogado José Domingo, de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, que ha logrado esta victoria judicial en representación de
1.643 familias, considera que la resolución del TSJC es tajante y que el Ministerio de Educación no puede alegar falta de medios ante el
intento de la Generalitat de burlar la sentencia sobre enseñanza en castellano, que ya es firme, porque el pasado 22 de enero fue ratificada por
el Tribunal Supremo. 

"Delito de desobediencia"

"La ministra de Educación está obligada a poner los medios necesarios para cumplir la labor que le encomienda el TSJC", indica José
Domingo, quien sugiere que hay distintas formas para que la Alta Inspección cumpla este objetivo: por ejemplo, pidiendo a los directores que
certifiquen el porcentaje de enseñanza en castellano que se imparte en su centro, con el apercibimiento de que pueden incurrir en
responsabilidades legales o disciplinarias si faltan a la verdad.

Domingo señala que su entidad va a estar vigilante para garantizar que se cumple la resolución y recuerda que tanto el conseller de
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC), como los directores de centros pueden incurrir en un delito de desobediencia si desacatan al
Tribunal.

De momento, el conseller Gonzàlez-Cambray ha calificado de "aberrante" el escrito del TSJC y ha anunciado que su departamento
interpondrá un recurso esta misma semana para demorar su ejecución.

El titular de Educación también ha garantizado que la Generalitat dará a los directores de centros "todo el escudo jurídico y legal para
reafirmar la escuela catalana".

La sentencia que el Supremo ratificó el pasado mes de enero debe aplicarse en todo el sistema educativo catalán: tantos en los centros
públicos como privados, desde la Educación Infantil al Bachillerato y la Formación Profesional.

El auto establece que deben impartirse en castellano al menos el 25% de las horas docentes, incluyendo la asignatura de esta lengua y otra de
carácter troncal. La interlocutoria dictada ahora por el TSJC, a instancias de Escuela Bilingüe, concede a la Generalitat un plazo de 15 días
para aplicar estos preceptos.

El Ejecutivo de Pere Aragonés ha recurrido hasta ahora a todo tipo de subterfugios para intentar eludir esta obligación. El Síndic de Greuges,
Rafael Ribó -institución equivalente al Defensor del Pueblo catalán-, ha llegado a proponer que las horas de patio se computen como horas
de enseñanza en castellano.

"Hay medios legales"

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Edmundo Bal, lamenta en declaraciones a EL ESPAÑOL que tanto el PP como el PSOE
hayan ido despojando de competencias y capacidad operativa a la Alta Inspección del Estado, "para no molestar a sus socios
independentistas de Cataluña y el País Vasco".

Bal considera que la resolución del TSJC da la razón a su partido, que desde hace años reclama que hay que reforzar la Alta Inspección,
dotándola de los medios necesarios, para verificar cómo se aplica la educación en toda España. También en lo que respecta a los contenidos
para evitar, por ejemplo, el adoctrinamiento ideológico en las aulas.

El portavoz de Cs considera que hay medios legales para que la Alta Inspección pueda cumplir la labor que le ha encomendado el TSJC: si es
preciso, el órgano del Ministerio de Educación puede pedir al Tribunal que le autorice expresamente a entrar en los centros educativos
para comprobar que, efectivamente, se imparten al menos el 25% de las clases en castellano.

https://www.elespanol.com/espana/politica/20220510/alta-inspeccion-no-colegios-catalanes-verificar-castellano/671183322_0.html
https://www.elespanol.com/opinion/20220508/pilar-alegria-espana-no-ocultar-espionaje-investigar/670433048_0.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-ordena-ejecutar-forma-inmediata-25-castellano_663266_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/losada-aeb-denuncia-govern-castellano-aulas-no-se-esta-haciendo-nada_655049_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-ve-aberrante-ejecucion-25-castellano-presentara-recurso_663305_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-declara-firme-sentencia-supremo-25-castellano_594451_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cinco-polemicas-rafael-ribo-dinero-publico_507420_102.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20190114/transparencia-oculta-informe-adoctrinamiento-libros-texto-catalanes/368213605_0.html


El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, en el patio del Congreso. Efe

La resolución del Tribunal Superior de Cataluña no deja margen para incumplir esta tarea: recuerda que se trata de una "competencia
indelegable", a la que no puede renunciar el Ministerio de Educación. 

Edmundo Bal lamenta el "papelón" desempeñado en este litigio por la Abogacía del Estado, que en su último escrito dirigido al TSJC pidió
que no se aplique de momento la sentencia sobre el 25% de castellano. Sin embargo, los magistrados han considerado que ya no hay más
excusas para demorar su cumplimiento.

En una declaración difundida el pasado mes de marzo, directores de centros educativos defendían la inmersión lingüística como "único modelo
educativo posible en Cataluña" y anunciaban su intención de negarse a acatar la sentencia. Y reclamaban el amparo de la Generalitat para
evitar las consecuencias legales de esta insumisión.

Sigue los temas que te interesan

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/inmersion-hispanofoba_574539_102.html
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Catalunya/Espanya

EFE 
MADRID 

El Tribunal Suprem ratifica les 
condemnes de 32 mesos a 
quatre dels condemnats i de 
16 mesos de presó a un altre 

El Tribunal Suprem ha confirmat 
la condemna de 32 mesos de pre-
só a quatre independentistes ca-
talans per l’atac a una vela de la 
plataforma Barcelona amb la Se-
lecció, el 2016, en la que van re-
sultar agredits tres afeccionats de 
la Roja. Així, el Suprem ratifica 
les condemnes de 32 mesos de 
presó a quatre dels condemnats 
i de 16 mesos a un cinquè. 

Els fets van ocórrer el 4 de juny 
del 2016 quan membres de la 
plataforma Barcelona per la se-
lecció van instal·lar una vela des-
muntable amb banderes espa-
nyoles i productes de la selecció 
per promoure la instal·lació de 
pantalles gegantes a Barcelona 
per veure els partits durante l’Eu-
rocopa del 2016.  

En un moment donat, els con-
demnats «guiats amb l’ànim 
d’animadversió ideològica a tot 
el que representa Espanya i l’es-
panyol, i amb la voluntat de fus-
tigar i humiliar als voluntaris que 
allí eren (...) van irrompre en el 
lloc cridant «putes espanyoles, fo-
ra d’aquí, us matarem» i van co-
mençar a destrossar la vela, pro-

pinant puntades a les cadires, 
taules i el material que hi havia 
allí» així com a les voluntàries. 

Més tard un altre dels autors es 
va personar allí i va dir a una de 
les noies: «Què és això?, això no 
hauria d’estar aquí, fora la ban-
dera espanyola, puta Espanya!!!, 
puta de merda!!!», «sou uns fills de 
puta, aquí no heu d’estar ‘putos’ 
espanyols, tu ets una puta espa-
nyola, filla de puta», «anirem a 
per vosaltres!!!» us matarem». 
Tot això fent el gest de tallar-li el 
coll, per després escopir-la i tirar-
la un got amb el que semblava 
cervesa. 

El Suprem confirma la con-
demna per delicte d’odi assenya-
lant que «els insults, amenaces, 
humiliacions i vexacions que es 
van dur a terme amb llenguatge de 
l’odi es va basar en la pertinença 
de les víctimes a una nació, és a 
dir, per la seva nacionalitat espa-
nyola, i la seva ideologia, profe-
rint els seus crits amb referència 
al seu rebuig per haver instal·lat 
una vela que simbolitzava una 
referència a Espanya, encara que 
l’objecte en si fora en relació a la 
selecció».

«El Govern va discriminar 
policia i guàrdia civil»

ACN 
BARCELONA 

El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) ha ordenat 
a la Generalitat que executi de 
manera immediata la sentència 
que obliga a fer un 25% d’hores 
en castellà a totes les escoles de 
Catalunya. En una interlocutòria, 
el tribunal requereix al conseller 
d’Educació, Josep González-Cam-
bray, perquè en 15 dies com a 
molt «dicti les instruccions i es-
tableixi les garanties de control 
que s’escaiguin» per fer que al-
menys una assignatura troncal es 
faci en castellà, a banda de l’as-
signatura de llengua catalana. A 
més, requereix també a l’Alta Ins-
pecció educativa que verifiqui el 
compliment de les mesures i n’in-
formi al tribunal. 

El tribunal especifica que «el 
cos de la sentència reconeix la lli-
bertat de la Generalitat per deter-
minar amb llibertat d’apreciació 
els mitjans que consideri oportuns 
per fer efectiu l’ús vehicular de les 
llengües oficials. Allò determinant 
en la sentència no és el mitjà si-
nó el resultat. El que es condem-
na és una inactivitat en el dictat 
de normes, instruccions o actes 
d’aplicació que siguin necessaris 
als efectes de determinar l’ús 
vehicular de les llengües a l’en-
senyament, o l’exercici de la po-
testat de control».  

Cambray va anunciar que el 
Govern recorrerà l’ «aberrant» in-
terlocutòria del TSJC, i va asse-
gurar que els centres no han de 
fer «cap canvi» en els seus projec-
tes lingüístics. Cambray va voler 
llençar un missatge de «tran-
quil·litat» a les direccions, alho-
ra que va reclamar el «màxim 

consens polític, social i pe-
dagògic» en defensa del català, 
en referència a la modificació de 
la Llei de Política Lingüística pen-
dent al Parlament. 

La portaveu d’USTEC-STEs, Io-
landa Segura, va demanar Cam-
bray, que no acati la sentència del 
25% en castellà a l’escola i que 
aposti «valentament per protegir 
la immersió lingüística». 

L’expresident de la Generalitat 
Quim Torra va demanar «tornar 
a l’objectiu de la independència» 
per fer front a l’ordre del TSJC. 
«Acotar el cap mai no és una bo-
na opció davant les imposicions 
de l’Estat espanyol», va publicar 
a Twitter, on també ha assegurat 
que «el mentrestant és el camí de 
la desfeta». 

El president d’Òmnium Cultu-
ral, Xavier Antich, va afirmar que 

«la intromissió de les togues a 
l’aula és intolerable i antidemo-
cràtica». «No podem permetre 
que l’arbitrarietat i la pressió 
d’una representació del 0,01% de 
l’alumnat s’emporti el criteri pe-
dagògic, la convivència i el sen-
tit comú»,va dir. 

La diputada socialista Esther 
Niubó va dir que el seu partit, el 
PSC, defensa el compliment de 
les sentències i que l’acord al 
qual havien arribat els grups 
«permetia complir-la amb més 
flexibilitat i aplicant criteris pe-
dagògics».

La justícia ordena Cambray 
que compleixi la sentència 
del 25% de castellà en 15 dies

Tribunals/Política

Una pintada reclama l’ensenyament en català a la façana de l’escola Turó del Drac de Canet de Mar. ACN

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya insta l’Alta Inspecció 
educativa que verifiqui el compliment i n’informi els magistrats

Educació recorrerà contra 
la interlocutòria i assegura 
que els centres no han de 
canviar els seus projectes 

Presó per l’atac a una 
vela amb seguidors de 
la selecció espanyola

EFE 
BARCELONA 

Va ser condemnat per la 
seva «falta total d’iniciativa» 
per vacunar els agents 
destinats a Catalunya 

El Tribunal Suprem (TS) ha 
inadmès el recurs de la Genera-
litat contra la sentència del Tri-
bunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) que va con-
firmar el tracte discriminatori 
del Govern en la vacunació de 
la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil enfront de la covid-19. 

La Secció d’admissió de la Sa-
la contenciosa administrativa 
del Suprem ha dictat una pro-
vidència, en la qual inadmet a 
tràmit el recurs contra la 
sentència del TSJC que va con-
demnar a la Generalitat pel 

«tracte injustificat i discrimina-
tori» que va tenir amb els poli-
cies nacionals i els guàrdies ci-
vils durant la vacunació pel que 
fa als Mossos d’Esquadra. 

El TSJC va condemnar al Go-
vern per la seva «falta total 
d’iniciativa» per vacunar als 
agents de la Policia Nacional i 
la Guàrdia Civil destinats a Ca-
talunya i el va acusar d’haver 
«retardat» la immunització. 

Una sentència que avala el Su-
prem, que diu que «no s’aprecia 
el plantejament d’un problema 
jurídic que transcendeixi del cai-
re marcadament casuístic que 
presenta el litigi, sinó més aviat 
una discrepància pel que fa a la 
interpretació i a la valoració 
efectuades per la Sala d’instàn-
cia no suscitant-se, per tant, cap 
problema hermenèutic que jus-
tifiqui la conveniència d’un pro-
nunciament de la Sala».
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El TSJC fixa un mínim del 25 % de classes
en castellà a Catalunya | betevé
La Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha estimat parcialment el recurs de l’Advocacia de l’Estat ─interposat en nom del Ministeri
d’Educació─ i obliga a fixar un mínim del 25 % de classes en llengua castellana a Catalunya.
El tribunal resol que l’ús vehicular del castellà a les escoles catalanes “és residual”, almenys
“en una part significativa de centres i grups docents”.

El TSJC obliga la Generalitat a adoptar les mesures pertinents per garantir que tots els
alumnes rebin “de manera efectiva i immediata” un ensenyament que utilitzi, de manera
vehicular, les dues llengües oficials. Segons la resolució, a banda de l’assignatura pròpia de
castellà, cal que hi hagi una altra matèria no lingüística i “de caràcter troncal” que s’imparteixi
en aquesta llengua.

El Ministeri va presentar el recurs el 2015, amb el govern del Partit Popular, contra diverses
resolucions del Departament d’Educació en matèria d’ús de les llengües vehiculars en
l’ensenyament. En la sentència, el tribunal conclou que, amb la documentació aportada i la
prova practicada, el castellà a les aules de Catalunya “és residual” i, per tant, això suposa “una
infracció del marc jurídic vigent“.

Educació recorrerà la sentència

Sigui com sigui, el Departament d’Educació ja ha anunciat que recorrerà en contra de la
sentència. De fet, la conselleria defensa que, un cop entri en vigor la Llei Orgànica de
Modificació de LOE (LOMLOE), la coneguda com a llei Celaá, “deixarà sense efecte” la
resolució del TSJC. Educació critica que la sentència hagi arribat abans als mitjans de
comunicació que no pas a la mateixa Generalitat.
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El TSJC ordena implantar un 25% de
castellà i Cambray demana no cedir
Ahir es va fer un pas més en el llarg contenciós mantingut entre l’Administració catalana i el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre la llengua vehicular a les escoles catalanes
sense que la notícia, l’ordre de l’execució al cap de 15 dies de la sentència d’un 25% de
castellà, sigui el punt final a la qüestió. El Govern ha anunciat que la recorrerà, cosa que dona
un termini, potser suficient, perquè no s’apliqui durant aquest curs.

El TSJC va ordenar a la Conselleria d’Educació que executi, en un màxim de 15 dies, la
sentència del desembre del 2020 que obliga a impartir almenys un 25% d’hores lectives en
castellà a tots els alumnes de Catalunya. Desestima la resposta al tribunal que va donar el
conseller Josep Gonzàlez-Cambray en el sentit que ha activat un decret lingüístic, i el
Parlament, una modificació de la llei de Política Lingüística per regular l’ús de les llengües a les
escoles. Els jutges insten a actuar, a obtenir un resultat tangible, efectiu i immediat. O sigui que
els alumnes rebin l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular de les dues llengües oficials.
“L’elecció del mitjà per garantir el resultat que estableix la sentència és facultat de la Generalitat,
però per al que no té llibertat és per no actuar i permetre una situació contrària al mandat
constitucional”, assenyala la interlocutòria.

Els jutges insten a actuar immediatament i a obtenir un resultat que sigui
tangible, efectiu i immediat

En aquest sentit n’hi ha prou amb una simple instrucció als centres que no han, segons
ressenya, ni de canviar els projectes lingüístics. Suggereix que un 25% s’estableixi mitjançant
l’ordre que una matèria de tipus troncal –definició de la Lomce sobre la categoria d’assignatures
i que corresponen a matemàtiques, socials, naturals, a més de les llengües– es faci en castellà.

“L’execució es podia garantir bé a partir d’una innovació normativa, bé a partir de l’exercici de la
facultat de direcció i control que correspon a la Generalitat com a administració executiva en
aquesta matèria, i sobre qui recau el deure jurídic de complir i fer complir la sentència”. I afegeix
que les instruccions poden ser mesures definitives o provisionals “en espera del que resulti de la
normativa que es pugui emetre”. Amb aquesta frase sembla recollir, parcialment, el suggeriment
expressat per l’ Advocacia de l’ Estat la setmana passada de donar prou temps a la Generalitat
per a un possible canvi normatiu consensuat socialment.

Els directors de centre se senten desprotegits per mantenir els projectes
lingüístics

El TSJC diu que la instrucció pot ser provisional però que ha d’existir. Així, dona un màxim de 15
dies perquè s’emeti amb ordre immediata i insta l’Alta Inspecció perquè vetlli pel seu
compliment. En aquest punt l’ordre es contraposa amb una dificultat pràctica d’execució (hi ha
dos inspectors de l’ Estat a Catalunya i 5.500 escoles) i una jurisprudència que impedeix a
aquests inspectors accedir als centres.

En tot cas, la conselleria va reaccionar hores després que es conegués aquesta interlocutòria. El
conseller va qualificar la resolució d’“aberrant pedagògicament i judicialment” afirmant que el
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TSJC s’ha “extralimitat de les seves funcions” i va comminar els directors de centre a mantenir la
calma i no actuar. Així mateix, va anunciar que presentarà un recurs contra aquesta ordre, ja que
entén que l’ Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB), l’associació que va instar l’execució, no
està legitimada. En aquest punt, la interlocutòria reconeix la seva legitimitat, tot i que dos dels
cinc jutges del tribunal la qüestionen amb el seu vot particular. La presidenta de l’AEB, Ana
Losada, va qualificar ahir la interlocutòria de “pas de gegant” cap al “ final a la vulneració dels
drets lingüístics dels alumnes catalans”.

Educació confia que el recurs li permeti guanyar temps per no aplicar
l’ordre judicial aquest curs

En tot cas, Cambray disposa a partir d’ahir, dilluns 9 de maig, de cinc dies hàbils (fins al 16 de
maig) per presentar el recurs. Els jutges no tenen un temps determinat per contestar. Però, fins
que la con selleria no rebi la resposta del TSJC, no correran els 15 dies que han donat de
termini, per la qual cosa podria coincidir amb la fi del curs escolar.

Les plataformes en defensa de la llengua, la CUP i el sindicat
conviden el Govern a desobeir la sentència. Però els directors de centre se senten desprotegits
davant una decisió judicial que, com les que insten a un 25% en determinats centres, no ha estat
desobeïda mai per cap conseller, inclòs l’actual. “Les direccions de centre estan totalment
desprotegides jurídicament per mantenir els seus projectes lingüístics”, va afirmar ahir en un
comunicat la Fundació Escola Cristiana, que demana celeritat perquè s’aprovi la modificació de
la llei de Política Lingüística i que “ Educació faci el desplegament normatiu necessari”.

Aquesta polèmica se suma a l’enfrontament entre Cambray i els sindicats, que han convocat una
manifestació dissabte vinent i quatre dies de vaga (de 8 h a 10 h) per al 17 de maig i el 2 de juny;
i dues jornades senceres (el 25 de maig i el 9 de juny).
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AMP.- El TSJC da 15 días al Gobierno
catalán para aplicar la sentencia del 25% de
castellano en la educación - Sociedad -
COPE
Debería tener un resultado "efectivo e inmediato" y cree que las medidas hasta ahora no se han
plasmado en las escuelas

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha ordenado a la Conselleria de Educación
que ejecute en un máximo de 15 días la sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de
horas lectivas en castellano.

En un auto consultado por Europa Press este lunes, el TSJC requiere al conseller de
Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, para que dicte las instrucciones y establezca garantías
de control para que todos los alumnos del sistema educativo catalán reciban "de manera
efectiva e inmediata" al menos el 25% de horas de clase en castellano.

Después de estos 15 días, la Conselleria deberá informar al TSJC sobre qué medidas ha
adoptado para aplicar la sentencia y en qué grado se han cumplido, y en paralelo el tribunal ha
requerido a la Alta Inspección Educativa que verifique el cumplimiento del fallo en el sistema
educativo catalán.

Este requerimiento fuerza la ejecución de la sentencia del propio TSJC, que en diciembre de
2020 falló que el sistema educativo en Cataluña debía contar con al menos este porcentaje de
horas en castellano, incluyendo al menos la asignatura de lengua castellana y otra asignatura
troncal.

Ante la petición de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) de ejecutar la sentencia, la
Generalitat dijo al TSJC que ya había tomado medidas para regular los usos lingüísticos en la
escuela.

En concreto, hizo referencia a las modificaciones de la Ley de política lingüística y la Ley del
aranés, además de la tramitación de un proyecto de decreto de despliegue del régimen
lingüístico del sistema educativo de Cataluña.

No obstante, el TSJC le replica que la sentencia le impone "una obligación de resultado" y que
las medidas de la Generalitat no han tenido por ahora un resultado concreto que se plasme en la
actividad de las escuelas.

El tribunal, sin embargo, coincide con el Govern al reconocer que la Administración puede elegir
los medios con los que aplicar la sentencia, y subraya que "lo determinante en la sentencia no
es el medio sino el resultado".

LEGITIMIDAD DE LA AEB Y VOTO PARTICULAR

El tribunal ha forzado la ejecución de esta sentencia por la petición que hizo la AEB, a quien
finalmente ha reconocido como parte afectada y por tanto legitimada para pedir la ejecución,
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sobre lo que la Generalitat había argumentado en contra.

"Estos alumnos, y por tanto sus padres, pueden resultar tanto beneficiados por la ejecución de la
decisión como perjudicados por su inejecución, y se les ha de reconocer la condición de
afectados", argumentan los jueces de la Sala Contenciosa del TSJC al reconocer la legitimación
de la AEB.

Dos de los cinco jueces que firman el auto han añadido un voto particular en el que discrepan
de que pueda darse legitimidad a padres o alumnos individuales.

El tribunal, por otro lado, ha rechazado una petición de Vox, que también pidió forzar la
ejecución de la sentencia, porque no cree que como partido puedan considerarse parte afectada
en la causa.
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El TSJC dona 15 dies al Govern per aplicar
la sentència del 25% de castellà a totes les
escoles

El tribunal també requereix l’Alta Inspecció Educativa,
dependent del ministeri, que verifiqui el compliment de
la sentència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat la Conselleria d’Educació
que executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d’hores
lectives en castellà a tots els centres educatius de Catalunya.

El TSJC ha explicat aquest dilluns que ha requerit al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-
Cambray, que «dicti les instruccions i estableixi garanties de control» perquè tots els alumnes
del sistema educatiu català rebin almenys el 25% d’hores de classe en castellà. El tribunal ha
pres aquesta decisió després de la petició que va fer l’Assemblea per una Escola Bilingüe
(AEB) per forçar l’execució de la sentència a què, vista la interlocutòria, reconeix la legitimitat. El
tribunal no ha reconegut la legitimitat a Vox i a diversos diputats del Parlament, que també van
requerir-ne l’execució forçosa.

Així, en la seva resolució, el tribunal ordena a Cambray que «en un màxim de 15 dies dicti les
instruccions i estableixi garanties de control» perquè a «tots els alumnes» se’ls imparteixi, de
manera «efectiva i immediata», ensenyament mitjançant «l’ús vehicular normal de les dues
llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en
els dos casos».

Assignatura troncal

Apunta el tribunal que aquesta ordre inclourà «com a mínim la docència de la mateixa llengua i
la d’una altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg». Això significa que, a més de
l’assignatura de llengua castellana, les escoles hauran d’impartir una altra assignatura en
castellà, i haurà de ser troncal. En primària, les troncals, al marge de les llengües, són Ciències
Socials, Ciències Naturals i Matemàtiques. A l’ESO són Matemàtiques, Física i Química i
Geografia i Història. I reclama al Departament d’Educació que informi el tribunal quan ja
s’estiguin executant les mesures i del seu grau de compliment.

En la interlocutòria, el tribunal especifica que la sentència «reconeix la llibertat» de la
Generalitat per «determinar els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l’ús vehicular de
les llengües oficials». Adverteix que el que importa és «el resultat» i que el que es condemna és
la «inactivitat en el dictat d’instruccions». Així, conclou que «l’elecció del mitjà per garantir el
resultat establert en la sentència és facultat de la Generalitat, però el que no té és la llibertat de
no actuar i permetre una situació contrària al mandat constitucional».

El TSJC o només es dirigeix a Educació. També a l’Alta Inspecció Educativa, organisme
dependent del Ministeri d’Educació al qual requereix que verifiqui el compliment de la
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sentència i informi el tribunal.

«Una escola nova»

«Una escola nova»Des de l’AEB han acollit amb «emoció» la decisió del tribunal. La
presidenta de l’entitat, Ana Losada, ha remarcat que aquest requeriment és «el final d’un llarg
camí, de gairebé tres dècades de vulneració de drets lingüístics», i ha valorat que ara Catalunya
tindrà «una escola nova». «Tindrem una escola de tots els catalans, on es respectaran els drets
de tots els alumnes, que podran estudiar en català i castellà. És un canvi molt gran», ha
assenyalat.

Losada ha expressat la seva satisfacció perquè els nens i nenes catalans aprendran en una
escola bilingüe. Ha advertit que l’AEB serà molt a sobre que les escoles apliquin la sentència.

La Ustec crida a desobeir

Notícies relacionades

A l’espera del posicionament del conseller, que té previst comparèixer a les 17.00 hores, el
sindicat de professors Ustec, majoritari a l’escola pública catalana, ha fet una crida a no acatar
la sentència. La seva portaveu, Iolanda Segura, ha assenyalat que «acatar la sentència no és
una opció». «El que ha de fer el conseller és no acatar. L’única opció és la desobediència».

«No podem permetre que els tribunals decideixin la política lingüística de Catalunya i de les
seves escoles», ha advertit Segura, que opina que si s’aplica la sentència «serà la mort de la
immersió i de la vehicularitat del català».
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El TSJC ordena aplicar el 25% de castellà a
totes les escoles d'aquí 15 dies
El TSJC ha requerit a la Generalitat el compliment immediat de la sentència del 25% del
castellà a tots els centres educatius de Catalunya, i el govern ha anunciat que ho recorrerà. El
tribunal ha acceptat la petició d'una associació que va sol·licitar l'execució forçosa de la
sentència. El Tribunal Superior de Justícia va declarar ferma el text el 21 de gener. A partir
d'aquí, es va obrir un període de dos mesos per aplicar-la.

El tribunal ordena requerir al conseller d'Educació que, en el termini màxim de 15 dies, "dicti
les instruccions i estableixi les garanties de control que convingui amb la finalitat que al sistema
educatiu de Catalunya tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament
mitjançant la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es
determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas".

El text especifica que la utilització de les llengües "ha d'incloure com a mínim la docència de la
mateixa llengua i la d'una altra assignatura o matèria de caràcter troncal", i diu que s'ha
d'informar el Tribunal en el mateix moment que finalitzi el nou termini d'execució sobre les
mesures adoptades i el grau de compliment que tenen.

També requereix a l'Alta Inspecció Educativa que verifiqui el compliment de la part
dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions en el conjunt del sistema educatiu de
Catalunya, i que informi el Tribunal de l'activitat desplegada i de la situació constatada quan
acabi el termini d'execució assenyalat.

La justícia apunta que les mesures per garantir el resultat establert per la sentència són facultat
de la Generalitat, però que el govern català "no està en la seva llibertat de no actuar i permetre
una situació contrària al mandat constitucional".

El mateix tribunal ha desestimat la sol·licitud d'execució forçosa de Vox i d'alguns diputats del
Parlament per falta de legitimitat. En la decisió hi ha hagut dos vots particulars, entre els cinc
magistrats.

"Hem guanyat!", ha celebrat l'associació que havia reclamat el pas que ha fet aquest dilluns la
justícia.

Més enllà del recurs

Educació ha anunciat un recurs contra la interlocutòria, però també treballa en un nou decret
lingüístic. Al març, el govern va crear el Consell Lingüístic Assessor, com a òrgan col·legiat
integrat al departament. El presideix Maria Carme Junyent, i el componen 16 persones
acadèmiques i expertes en diferents àmbits com l'educatiu, lingüístic, del dret o la divulgació.

Segons el conseller Josep Gonzàlez-Cambray, d'aquest consell en sortirà la nova proposta
lingüística per a l'escola catalana.

El 7 de febrer, la Generalitat va notificar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
que havia rebut la sentència. A l'escrit, Educació no esmentava si pensava acatar-la. En tot cas,
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deia que el govern és l'òrgan responsable del compliment. D'aquesta manera, volia treure
responsabilitat als centres i als docents.

A finals de març, el govern va anunciar un decret i va dir que no aplicaria percentatges. L'acord
entre ERC, el PSC Junts i els comuns va quedar congelat després de la marxa enrere de Junts
davant la reacció adversa que havia generat entre sectors de l'independentisme.

Ara, la presidenta d'En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha reclamat "activar ja"
l'acord. El diputat de la CUP Carles Riera ha instat el Govern a desobeir l'ultimàtum del
Tribunal. Riera ha dit que "l'hora de la desobediència" pel "contra la segregació escolar, per la
cohesió social" i pel "dret a la llengua catalana".

El PSC considera que la decisió judicial s'ha d'aplicar, i cal fer-ho "des d'un gran consens".

Per Ciutadans, Inés Arrimadas considera que és una notícia "fantàstica" i que s'acaba
l'"escapada del separatisme".
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El TSJC dona 15 dies a la Generalitat per
aplicar el 25% de castellà a les escoles
El tribunal requereix a l'Alta Inspecció educativa que verifiqui el compliment i n'informi als
magistrats

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la Generalitat que executi de
manera immediata la sentència que obliga a fer un 25% d'hores en castellà a totes les escoles
de Catalunya.

 En una interlocutòria, el tribunal requereix al conseller d'Educació, Josep González-Cambray,
perquè en 15 dies com a molt «dicti les instruccions i estableixi les garanties de control que
s'escaiguin» per fer que almenys una assignatura troncal es faci en castellà, a banda de
l'assignatura de llengua catalana. A més, requereix també a l'Alta Inspecció educativa que
verifiqui el compliment de les mesures i n'informi al tribunal.

En la interlocutòria el tribunal especifica que «el cos de la sentència reconeix la llibertat de la
Generalitat per determinar amb llibertat d'apreciació els mitjans que consideri oportuns per fer
efectiu l'ús vehicular de les llengües oficials. Allò determinant en la sentència no és el mitjà sinó
el resultat. El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes
d'aplicació que siguin necessaris als efectes de determinar l'ús vehicular de les llengües a
l'ensenyament, o l'exercici de la potestat de control».

 La sentència manté una pauta de respecte de la llibertat de la Generalitat de respecte no sols
pel que fa a la forma d'ordenar l'ús vehicular de les llengües oficials, sinó també el contingut
d'aquesta ordenació. La sentència es limita a determinar el mínim constitucionalment exigible en
aquest àmbit, assegura la interlocutòria. En conclusió, «l'elecció del mitjà per garantir el resultat
establert a la sentència és facultat de la Generalitat, però el que no està en la seva llibertat és no
actuar i permetre una situació contraria al mandat constitucional», diu el tribunal.

El tribunal accepta parcialment la sol·licitud d'execució forçosa de la sentència feta per
l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB). D'altra banda, el tribunal no ha admès a tràmit la
sol·licitud d'execució forçosa de la sentència del 2020 i confirmada pel Tribunal Suprem el
desembre passat formulada per diversos diputats del Parlament i Vox. El TSJC no els considera
legitimats per demanar l'execució forçosa.

La sentència inclou un vot particular concurrent amb el fons, però que discrepa en el fet
d'admetre a qualsevol alumne com a part legitimada per demanar l'execució forçosa de la
sentència. Segons la magistrada, la sentència no afecta una escola en concret, sinó tot el
sistema educatiu i, per tant, no es pot acceptar com a part personada cada alumne
individualment.

https://www.diarimes.com/noticies/actualitat/2022/05/09/el_tsjc_dona_dies_generalitat_per_aplicar_sentencia_del_castella_122039_1095.html
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El TSJC obliga el Govern a complir
immediatament amb el 25% de castellà a les
escoles | NacióBaixMontseny
El

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

(TSJC) ha dictat aquest dilluns una interlocutòria en la qual reclama l'aplicació

immediata

de la sentència que fixa un 25% de castellà a les aules catalanes. En concret, el TSJC insta el
conseller d'Educació,

Josep Gonzàlez-Cambray

, a complir amb la resolució judicial. L'exigència que se li fa al Govern és "dictar les instruccions"
i "establir les garanties de control" per tal que, en el termini màxim de quinze dies, els alumnes
"rebin de manera efectiva i immediata l'ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal de
les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al
25% en un i altre cas".

Aquesta utilització, segons el text remès pel TSJC, inclourà

"com a mínim" la docència de la mateixa llengua

i la d'una altra assignatura o matèria de caràcter troncal o "anàleg". També es demana a la
conelleria que informi el tribunal sobre les mesures adoptades i sobre el grau de compliment
executat. La interlocutòria posa el focus sobre la inspecció educativa, a qui fa responsable de
vetllar perquè el 25% de castellà sigui la norma arreu de les escoles del país. Des del moment
en què el

Tribunal Suprem va avalar la sentència del TJSC sobre aquesta matèria

, tant des del Govern com des del Parlament s'ha buscat la manera de sortejar-la o d'aplicar-la
sense

lesionar

la immersió.

"Cal assenyalar que en el cos de la sentència es reconeix la

llibertat

de la Generalitat per determinar amb llibertat d'apreciació els mitjans que consideri oportuns per
fer efectiu l'ús vehicular de les llengües oficials. Allò determinant en la sentència

https://www.naciodigital.cat/baixmontseny/noticia/17646/tsjc-obliga-govern-complir-immediatament-amb-25-castella-escoles
https://www.naciodigital.cat/noticia/227355/suprem-imposa-25-castella-escola-govern-crida-mestres-mantenir-immersio?rlc=an


no és el mitjà, sinó el resultat

. El que es condemna és una inactivitat en el dictat de normes, instruccions o actes d'aplicació
que siguin necessaris als efectes de determinar l'ús vehicular de les llengües a l'ensenyament, o
l'exercici de la potestat de control", assenyala el tribunal, que descarta les mesures reclamades
per

Vox

per

"manca de legitimació"

. L'extrema dreta ja ha avisat en reiterades ocasions que portarà el Govern davant dels tribunals
en cas que no es doni sortida al mandat judicial.

La decisió raonada de la justícia, que ocupa quinze pàgines, enxampa l'independentisme en un
moment en què no està refet el consens al voltant de la reforma de la llei de política lingüística.
En un primer moment es va fer públic -fotografia inclosa a les escales del Parlament- un acord
entre

ERC

,

Junts

, els

comuns

i el

PSC

-, però el partit de Carles Puigdemont -amb la seva intervenció personal-

se'n va desmarcar

perquè, després de les crítiques rebudes, sobretot a les xarxes socials, ja no reunia el "consens"
necessari. Pocs dies després, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar a refer
ponts mantenint el PSC dins l'equació. L'entesa va ser ordida durant mesos

amb Irene Rigau, exconsellera d'Ensenyament, com a protagonista

.

La qüestió, per ara,

continua embarrancada

. Ni el ple de finals de març,

https://www.naciodigital.cat/noticia/232233/junts-congela-acord-immersio-despres-critiques-independentistes
https://www.naciodigital.cat/noticia/232248/dos-mesos-denginyeria-fina-ordida-per-rigau-que-van-embarrancar-en-una-tarda
https://www.naciodigital.cat/noticia/233846/acord-protegir-immersio-embarranca-parlament


ni el de finals d'abril

i ara

tampoc el del 9 de maig

-l'última data que s'havia acordat- han arribat a incloure l'acord a l'ordre del dia. De nou, tot i que
es va tramitar per la via urgent, l'assumpte es va ajornar la setmana passada 15 dies més a
petició de Junts,

que es va despenjar de la proposta vuit hores després de signar-la

i fer-se una fotografia amb ERC, PSC i els comuns. El grup presidit a la cambra per

Albert Batet

argumenta que "importa més el contingut que el calendari", i sempre posa l'accent en la
necessitat que el consens polític vagi de la mà del social, és a dir, de les entitats.

Tres han estat els intents per portar-ho a votació del ple. El primer, quan es va signar hores
abans que expirés el termini per complir la sentència del TSJC. Es va tramitar per urgència i la
idea inicial era que es votés durant el ple de finals de març. Amb Junts, però, desmarcat del
pacte, es va apostar per donar més marge de temps per refer l'acord i es va projectar la votació
per al ple de la setmana de Sant Jordi. Aquesta data, però, també va decaure perquè Junts va
argumentar que no havia pogut treballar prou un contingut que els permetés tornar a defensar la
proposta. Va coincidir amb la denúncia del

Catalangate

que van fer

Puigdemont

i Oriol Junqueras a Brussel·les.

 

https://www.naciodigital.cat/noticia/232424/parlament-posposa-finals-abril-debat-acord-defensar-immersio
https://www.naciodigital.cat/noticia/232424/parlament-posposa-finals-abril-debat-acord-defensar-immersio
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Cuenta atrás para el fi n de la in-
mersión lingüística en Cataluña 
que margina el castellano en las 
aulas. El Tribunal Superior de Jus-
ticia de Catalunya (TSJC) ha orde-
nado a la Conselleria de Educa-
ción que ejecute en un máximo de 
15 días hábiles –hasta el 30 de 
mayo– la sentencia que obliga a 
impartir al menos un 25% de horas 

Cristina Rubio. BARCELONA

►EL TSJC da hasta 
el 30 de mayo para 
ejecutar el fallo y 
pide a la Inspección 
Educativa que lo 
verifi que

La justicia ordena al Govern aplicar 
el 25% de castellano en 15 días

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ayer en un acto antes de conocer el auto del TSJC que obliga al Gobierno a ejecutar ya el fallo a favor del bilingüismo

EFE

cumplimiento podría incurrir en 
un delito de desobediencia.

En un auto, la sección 5ª de la 
sala contencioso-administrativo, 
el alto tribunal catalán da este ul-
timátum a la Generalitat para que 
todos los alumnos «reciban de 
manera efectiva e inmediata» la 
educación mediante la utilización 
vehicular «normal» de las dos len-
guas ofi ciales en los porcentajes 
que se determinen, que «no pue-
den ser inferiores al 25% en uno y 
otro caso».

Además de apuntar hacia Cam-
bray y hacia la conselleria de Edu-
cación del Govern, el TSJC insta a 
la Alta Inspección Educativa –de-
pendiente  del Gobierno– «a efec-
tos de verifi car el cumplimiento de 
la parte dispositiva de la sentencia 
dictada en estas actuaciones en el 
conjunto del sistema educativo de 

Cataluña, informando al tribunal 
de la actividad desplegada y de la 
situación constatada a la fi naliza-
ción del plazo de ejecución seña-
lado».  Es decir, a controlar y velar 
por su cumplimiento. 

El tribunal ha tomado esta deci-
sión tras la petición que hizo la 
Asamblea por una Escuela Bilin-
güe (AEB) para forzar la ejecución 
de la sentencia que tumba el bilin-
güismo. De hecho, la entidad de 
referencia presentó una demanda 
ante la Justicia con el apoyo de 

La Generalitat 

recurrirá y Cambray 

ya desafía: «Los 

centros no tienen que 

cambiar nada»

lectivas en español. Es decir, una 
asignatura troncal más en español 
que la propia de lengua  en todas 
las escuelas.

El TSJC requiere directamente 
al conseller de Educación, Josep 
Gonzàlez-Cambray (Esquerra), 
para que «dicte las instrucciones 
y establezca garantías de control» 
con el fi n de que todos los alumnos 
del sistema educativo catalán re-
ciban al menos el 25% de horas de 
clase en castellano en un máximo 
de dos semanas. La Generalitat, 
por su parte, anunció  ayer mismo 
que recurrirá y el propio Cambray 
se puso en el centro de la diana al 
califi car la ejecución del bilingüis-
mo de «aberrante» y pedir a los 
centros que no cambien sus pro-
yectos lingüísticos. De hecho, la 
orden judicial recae sobre el repu-
blicano,  por lo que en caso de in-

1.643 familias con alumnos a tra-
vés de la plataforma Escuela de 
Todos, solicitud aceptada por la 
justicia al reconocer su legitimi-
dad para pedir la ejecución forzo-
sa de la sentencia. 

El ultimátum de la justicia, que 
fi ja un horizonte claro para empe-
zar a aplicar el 25% de castellano, 
llega después de que el propio Go-
bierno se pusiera de perfi l y recha-
zara pedir la ejecución del 25% de 
castellano en su escrito de alega-
ciones ante el TSJC.Y lo hizo escu-
dándose en la reforma de la ley de 
Política Lingüística, el plan de ERC 
para esquivar la sentencia que si-
gue encallado en el Parlament, sin 
fecha para su aprobación debido 
a las eternas discrepancias dentro 
del independentismo y a las críti-
cas de Junts. 

La AEB, por su parte, califi có de 
«histórica» la decisión judicial –«se 
abre una nueva etapa, es el fi n de 
la escuela monolingüe»– y avisa 
que estará vigilante con su cum-
plimiento, con el conseller Cam-
bray y el Govern de Aragonès en el 
punto de mira. 

Discriminación a Policía y 
Guardia Civil en las vacunas

►El Supremo no 
admite a trámite el 
recurso presentado 
por la Generalitat y 
exculpa a los agentes

El Tribunal Supremo no ha admi-
tido a trámite el recurso presentado 
por la Generalitat de Cataluña con-
tra la sentencia de 3 de diciembre 
de 2021, dictada por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, Sección Tercera, sobre el 

trato discriminatorio del Gobierno 
de Cataluña a los agentes de la Po-
licía Nacional y de la Guardia Civil 
en relación con el proceso de vacu-
nación de la Covid-19.

La resolución, a la que ha tenido 
acceso LA RAZÓN, señala, entre 
otras cosas, que la sentencia recu-
rrida por la Generalitat contiene 
como «fundamento de derecho 
sólidos razonamientos –cifras de 
evolución, fechas de diferencia y 
ritmo de vacunación, efectos de la 
medida cautelar, etc– para llegar a 
la «conclusión de que la adminis-
tración autonómica no dispuso de 

la misma voluntad y empeño en la 
protección sanitaria de los cuerpos 
nacionales», sin que se puedan 
considerar que dichos datos sean 
simples elementos subjetivos,como 
sostiene el recurrente en casación». 
Además, impone las costas proce-
sales a la parte recurrente en 2.000 
euros, más IVA.

Esta resolución, para JUPOL, no 
hace más que confi rmar la discri-
minación sufrida por miles de 
agentes de la Policía nacional y de 
la Guardia Civil en Cataluña y 
vuelve a poner de manifi esto «el 
trato discriminatorio que reciben 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado por parte de la Ge-
neralitat». «Nos hace más fuertes 
y nos empuja a seguir luchando 
para que desaparezcan las des-
igualdades y la discriminación en 
Cataluña, supone un paso más en 
nuestra lucha por acabar con la 
desigualdad, el trato injusto y des-
favorable que sufren nuestros 
compañeros», subraya. «Seguire-
mos luchando por hacer desapa-
recer estas injusticias, que ponen 
en peligro la vida laboral y perso-
nal de nuestros compañeros, y 
persistiremos en ello».

J M. Zuloaga. MADRID
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El TSJC no 'compra' la resposta de Cambray
i l’urgeix a complir la sentència del 25% en
15 dies - El Diari de l'Educació
Mentre els partits polítics encara discuteixen al voltant de la reforma de la Llei de Política
Lingüística, com a forma de donar resposta a la sentència del 25% de les hores en castellà, el
tribunal ha anat més ràpid. Ni la reforma d’aquesta llei, per donar rang de llengua
d’ensenyament al castellà, ni l’anunci d’un “projecte de decret de desplegament del règim
lingüístic del sistema educatiu a Catalunya”, són la resposta esperada. I per això la sala li diu al
Govern que no està executant la sentència i insta específicament al conseller d’Educació que
“en el termini màxim de 15 dies, dicti les instruccions” sobre l’ús de les dues llengües oficials en
un percentatge que no podrà ser inferior al 25% en cap cas, i que ha d’incloure “com a mínim la
docència de la mateixa llengua i la d’una altra assignatura o matèria de caràcter troncal o
anàleg”.

En aquesta nova interlocutòria, que porta data de 4 de maig de 2022, queda clar que l’estratègia
d’Educació per no acatar sense desacatar no ha funcionat del tot. “Cal reiterar que el que la
sentencia disposa és una obligació de resultat que ha de ser efectiu i immediat i, en aquest
aspecte, es constata una situació d’inexecució de la sentència un cop finalitzat el termini que la
Generalitat de Catalunya disposava per a la seva execució”, diu el tribunal. La sala recorda a la
Generalitat que té el dret a decidir les mesures per donar compliment a la sentència, però “no té
la llibertat de no actuar i permetre una situació contrària al mandat constitucional”.

Asamblea por una Escuela Bilingüe, interès legítim?

La sala dedica bona part de la interlocutòria a explicar que aquest pronunciament es fa a
instàncies de la “Asamblea por una Escuela Bilingüe”, la qual va presentar escrit el 30 de març
demanant l’execució forçosa de la sentència. El tribunal accepta “l’interès legítim” d’aquesta
entitat, per diverses raons i després de citar nombrosa jurisprudència, i en canvi rebutja la de
Vox i la de diversos diputats al Parlament de Catalunya que a títol individual van fer el mateix a
partir del moment que el Govern català va detallar com pensava complir la sentència del 25%.
Grosso modo, el tribunal considera que els primers estan legitimats perquè el tema del litigi està
estretament lligats als seus fins estatutaris, mentre que als parlamentaris els diu que aquesta
condició, segons diverses sentències, no converteix la persona en representant de l’interès
general davant de la jurisdicció contenciós-administrativa.

Al respecte, la reacció del Departament d’Educació ha estat immediata. El conseller, Josep
Gonzàlez-Cambray, ha explicat aquesta mateixa tarda que el Govern presentarà un recurs de
reposició contra aquesta interlocutòria, que no ha dubtat a qualificar reiteradament de “aberració”
i “aberrant”. Segons Cambray, el tribunal s’ha extralimitat en diversos punts, en especial pel fet
d’acceptar la legitimitat de la “Asamblea por una Escuela Bilingüe”, que és precisament un dels
punts amb els quals discrepen dos dels magistrats membres de la sala, que presenten un vot
particular. De fet, el ponent original, Eduard Paricio, és substituït com a ponent d’aquesta
interlocutòria pel seu company Manuel Santos Morales a causa del vot particular. El recurs de la
Generalitat se centrarà sobretot a negar aquesta legitimitat, però el cas és que els lletrats de la
Generalitat ja s’hi van oposar en el transcurs d’aquest procediment i el tribunal ho ha desestimat.

https://diarieducacio.cat/el-tsjc-no-compra-la-resposta-de-cambray-i-lurgeix-a-complir-la-sentencia-del-25-en-15-dies/
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https://diarieducacio.cat/la-resposta-del-govern-a-la-sentencia-del-25-un-projecte-de-decret-amb-consulta-publica/


El conseller també ha demanat “màxim consens polític, social i pedagògic” per donar resposta a
aquesta sentència, ha volgut “llençar un missatge de tranquil·litat a les direccions dels centres
educatius, que no han de canviar res”, ha reiterat que “l’aprenentatge de les llengües no va de
percentatges, sinó de pedagogia” i ha promès que “els propers anys hi haurà més català a les
escoles del que hi ha ara”.

Un nou actor: l’alta inspecció de l’Estat

En el seu escrit, la Asamblea por una Escuela Bilingüe no demana només l’execució de la
sentència, sinó que també demana al tribunal que requereixi al conseller “que aporti certificació
referida al percentatge d’hores lectives en català i castellà de cada centre, amb el detall de les
matèries curriculars i la respectiva càrrega horària per setmana, curs i etapa educativa”, i que
també li requereixi “certificació estesa pel director o directora de cada centre educatiu sostingut
amb fons públic sobre el percentatges de castellà i català que s’imparteixen com a llengua
vehicular, amb el corresponent visat de la inspecció educativa”. El TSCJ, però, no recull
aquestes demandes en la part dispositiva de la interlocutòria.

De fet, el TSJC cedeix el control de compliment d’aquesta nova sentència a l’Alta Inspecció
d’Educació de l’Estat, que no és ben bé un cos tècnic, sinó una mena de delegats que el
Ministeri d’Educació té a cada comunitat la missió dels quals és controlar que les disposicions
normatives en matèria educativa encaixen amb la legislació estatal. Aquest alt inspector (a
Catalunya n’hi ha hagut un o dos, depenent del moment) no té potestat per entrar a les escoles,
ni es relaciona o té cap jerarquia sobre el cos d’inspectors d’educació, sinó que s’adreça al
Departament quan detecta alguna disfunció i aquest ho trasllada, si és el cas, als seus
inspectors. D’aquesta manera, la persona que ocupa aquest càrrec a Catalunya ha estat
tradicionalment vinculada al partit que governa l’Estat, i per tant en aquests moments la o les
persones als quals el tribunal sembla delegar la potestat d’examinar si el Govern català
compleix la sentència del 25% serien pròximes al PSC.



Mitjà: elpuntavui.cat

Publicat: 10/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 397.178
Lectores

Valor: 492€

URL: https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/...

Obstinació judicial contra el català |
Editorial | El Punt Avui
Nou embat judicial contra la llengua catalana: el TSJC ha donat un ultimàtum a la Generalitat
per tal que apliqui el 25% de castellà a les aules, tot i que la resolució es basi en una llei
derogada. De res ha servit la iniciativa parlamentària catalana d’articular un nou marc legal que
permeti incorporar la llengua castellana a l’ensenyament sense arribar a establir percentatges, ni
tampoc la decisió de l’advocacia de l’Estat de restar-ne de moment al marge. Novament, amb
una maniobra més política que judicial, un tribunal intenta imposar el full de ruta educatiu al
nostre país, encara que sigui a costa d’eliminar un model d’èxit. Mentre els partits sobiranistes
naufraguen a l’hora de desencallar la iniciativa parlamentària, el TSJC ha irromput sense
contemplacions en el debat i ha pres posició amb una contundència que ha impulsat dos dels
magistrats a emetre un vot particular, tot i que no qüestionen el nucli de la resolució.

L’objectiu no és ni pedagògic ni tampoc a favor dels drets dels castellanoparlants, el que es
pretén de manera cada vegada més indissimulada no és res més que afeblir la llengua catalana
perquè és un dels aspectes troncals del fet diferencial català. I de passada destruir el model
d’escola de Catalunya, la normalització lingüística i l’ascensor social que la promoció de la
nostra llengua ha representat històricament de cara a la immigració socialment més desfavorida.
Però no se’n sortiran. Ahir mateix el conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, va
anunciar la presentació d’un recurs en contra d’aquesta resolució i va demanar als ensenyants
que conservin la calma i mantinguin també l’actual model. L’ofensiva judicial, a més, pot acabar
tenint l’efecte bumerang que no desitja. D’una banda, aglutinar els diferents partits en la
determinació de defensar la llengua i superar els obstacles que ara els distancien. D’una altra
banda, aconseguir que institucions i ciutadania assumim d’una vegada que hem baixat la
guàrdia i hem cedit espai al castellà. La normalització lingüística al cap dels anys continua
pendent i la llengua pròpia del país és l’amenaçada.

https://www.elpuntavui.cat/opinio/article/7-editorials/2137359-obstinacio-judicial-contra-el-catala.html


Mitjà: Regió 7

Publicat: 10/05/2022

Edició: General

Secció: MISCELANEA ARREU/CATALUNYA

Audiència: 28.000 Lectores

Difusió: 4.972 Ejemplares

Valor: 282€

18 | DIMARTS, 10 DE MAIG DEL 2022 Regió7 

ARREU/CATALUNYA

L’oficina de 
Puigdemont 
admet els 
contactes amb 
un enviat rus 
abans de la DUI

AGÈNCIES. BARCELONA

n L’oficina de Carles Puigdemont va 
admetre ahir que l’expresident s’ha-
via reunit amb un suposat emissari 
del president rus Vladímir Putin el 
dia abans de la declaració unilateral 
d’independència del 2017. Puigde-
mont assumeix així per primera ve-
gada aquesta trobada, revelada diu-
menge per El Periódico. Segons van 
explicar aquestes fonts a ACN, Puig-
demont va rebutjar els oferiments 
per «inconvenients i poc creïbles». 
Abans, l’expresident s’havia negat a 
donar la seva versió a l Periódico. El 
jutge de Barcelona Joaquín Aguirre 
interrogarà demà Víctor Terradellas, 
l’enllaç entre Puigdemont i l’exdiplo-
màtic i empresari rus Nikolay Sadov-
nikov, per conèixer les activitats de la 
seva fundació, CatMón. 

La reunió va suscitar reaccions en 
diversos partits. El PSC va voler con-
duir-se amb gran «prudència», però 
la seva viceprimera secretària d’Or-
ganització, Lluïsa Moret, havia 
anunciat al matí que, si la trobada 
havia tingut lloc, els socialistes cata-
lans la veurien «molt greu». A última 
hora del matí es va fer la confirma-
ció de l’oficina del’expresident. «No 
ens volem avançar, volem tenir més 
elements per prendre una posició. El 
que estem fent nosaltres és intentar 
conèixer millor la situació i tenir més 
elements de judici. Però si es confir-
ma, és un fet greu», va insistir Mo-
ret.El PSOE, com el PSC, va dema-
nar a l’expresident de la Generalitat 
que doni més explicacions sobre el 
contingut de la seva conversa. «No 
soc jo qui pot donar aquesta infor-
mació, haurà de ser Puigdemont», 
va dir el portaveu del PSOE, Felipe 
Sicilia. 

Ciutadans van anar més lluny, i el 
seu líder al Parlament, Carlos Carri-
zosa, va demanar al president de la 
Generalitat, Pere Aragonès, que doni 
explicacions sobre els contactes de 
Puigdemont, i va exigir al president 
del Govern, Pedro Sánchez, que no 
es reuneixi amb Aragonès fins que la 
Generalitat no hagi aclarit la qüestió. 

I els partits independentistes van 
treure importància a la reunió.  La 
consellera de Presidència, Laura Vi-
lagrà , va dir que no té coneixent de 
la reunió i que vol mantenir-se «molt 
lluny de tot l’entramat de trames rus-
ses».

u Diversos partits demanen 
explicacions i el PSC 
considera «molt greu» la 
reunió

n  El Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya (TSJC) va ordenar a la 
Generalitat complir de forma «im-
mediata» la sentència per implantar 
el 25% de castellà a tots els centres 
educatius, i dona un termini màxim 
de 15 dies al Departament d’Educa-
ció perquè dicti les instruccions 
oportunes i estableixi les garanties 
de control per a la seva execució «for-
çosa». 

En una interlocutòria, la secció 5a 
de la sala contenciosa administrati-
va del TSJC dona aquest termini mà-
xim a la Generalitat de 15 dies per-
què tots els alumnes «rebin de ma-
nera efectiva i immediata» l’educa-
ció mitjançant la utilització vehicu-
lar «normal» dels dues llengües ofi-
cials en els percentatges que és de-
terminin, que «no podin ser inferi-
ors al 25% en un i altre cas».  

«L’elecció del mitjà per garantir el 
resultat» que estableix la sentència 
és «facultat» de la Generalitat, però 
«el que no està en la seva llibertat és 
no actuar i permetre una situació 
contrària al mandat constitucional», 
sosté la resolució. L’alt tribunal cata-
là, en el seu escrit, argumenta 
d’aquesta manera que la Generali-
tat no està complint la sentència dic-
tada per aquesta mateixa sala del 16 
de desembre del 2020, i que va ser 
ferma el 20 de gener del 2022, per la 
qual cosa requereix la seva execució 
«forçosa». 

En el gruix de la sentència, inci-
deix el TSJC, és reconeix la llibertat 
de la Generalitat per determinar els 
mitjans que consideri oportuns per 
fer efectiu l’ús vehicular dels llen-
gües oficials, perquè «el que és de-

terminant» no és el «mitjà sinó el re-
sultat». «El que és condemna és una 
inactivitat en els dictats dels normes, 
instruccions o actes d’aplicació que 
siguin necessaris a l’efecte de deter-
minar l’ús vehicular dels llengües a 
l’educació o l’exercici de la potestat 
de control», diu la sala en la seva re-
solució. 

La sala contenciosa administra-
tivaconstata així que els iniciatives 
desplegades per la Generalitat «no 
tenen un resultat concret que és pro-
jecti en aquests moments en l’activi-
tat dels centris escolars», per la qual 
cosa s’ha donat una situació de no 
execució de la sentència, un cop fi-
nalitzat el termini de què disposava 
el Govern. 

La resolució requereix, a més, 
l’Alta Inspecció Educativa, a l’efecte 
de verificar el compliment d’aques-
ta resolució judicial, les actuacions 
impulsades per al compliment de la 
sentència en el conjunt del sistema 
educatiu, informar el tribunal de les 
mesures desplegades i de la situació 
constatada a la finalització del ter-
mini d’execució assenyalats i deta-
llar-ne el grau de compliment. 

A més d’aquest requeriment per-
què els alumnes rebin «de manera 
efectiva i immediata» l’educació mit-
jançant la utilització vehicular dels 
dues llengües oficials, el TSJC esta-
bleix que s’ha d’incloure com a mí-
nim la docència de la mateixa llen-
gua i la d’una altra assignatura o ma-

tèria de caràcter troncal o anàleg. 
Aquesta resolució judicial de la 

secció 5a de la sala contenciosa ad-
ministrativa del TSJC deriva de la le-
gitimació de l’entitat Assemblea per 
una Escola Bilingüe que va sol·lici-
tar l’execució forçosa de la sentèn-
cia, si bé l’alt tribunal català desesti-
ma en canvi la mateixa petició for-
mulada pel partit Vox i la d’alguns di-
putats del Parlament per «falta de le-
gitimitat». 

Amb aquestes directrius i el ter-
mini de quinze dies, el TSJC ha esti-
mat parcialment la sol·licitud de 
l’entitat Assemblea per a l’Escola Bi-
lingüe, resolució judicial, que ha tin-
gut un vot particular de dos dels ma-
gistrats de la sala.

u El Departament d’Educació ha de dictar ara les instruccions oportunes a tots els centres 
educatius catalans i ha d’establir les garanties de control per a la seva execució «forçosa»
EFE. BARCELONA

El TSJC ordena a la Generalitat que el 
25% de castellà es compleixi en 15 dies 

n El conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va anunciar 
ahir que presentarà un recurs con-
tra la interlocutòria del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que dona a la Generalitat 
15 dies de termini per implantar el 
25% de castellà a tots els centres 

educatius. 
Cambray va qualificar d’«aber-

rant» la interlocutòria i va consi-
derar que el TSJC s’«extralimita de 
les seves funcions» en anar més 
enllà del que dicta la mateixa sen-
tència, i va destacar que els dos 
vots particulars de la interlocutò-
ria reflecteixen que la decisió «no 
té raó jurídica». 

El conseller també va qüestio-
nar la legitimitat de l’entitat As-
semblea per una Escola Bilingüe 
(AEB), l’associació que ha impul-
sat els processos judicials contra la 
immersió lingüística i que ha de-
manat l’execució de la sentència 

del 25% de castellà. 
A més, va aprofitar per dema-

nar «el màxim consens polític, so-
cial i pedagògic» per a la llengua i 
el model d’escola catalana», alho-
ra que va assegurar que el curs que 
ve «hi haurà més català a les nos-
tres escoles del que hi ha ara». 

Sobre les repercussions que pu-
gui tenir en els directors dels cen-
tres, Cambray va voler enviar-los 
un missatge de tranquil·litat, i va 
defensar que han de seguir «fent el 
seu treball, no han de canviar res», 
perquè tenen l’«escut legal» que 
els brinda el departament, a qui es 
dirigeixen els tribunals. 

Quant al decret per modificar la 
llei de política lingüística, que està 
encallat al Parlament, Cambray no 
va detallar quan espera que s’apro-
vi, tot i que va insistir en la neces-
sitat d’un consens ampli i va asse-
gurar que «benvinguda serà» qual-
sevol iniciativa que blindi, al seu 
judici, el model. 

El TSJC va ordenar a la Genera-
litat que compleixi «immediata-
ment» la sentència que obliga a fer 
un 25% de l’ensenyament a Cata-
lunya en castellà, el que es tradu-
eix en una altra assignatura tron-
cal en espanyol a més de la matè-
ria lingüística d’aquest idioma.

Cambray recorrerà l’obligació d’aplicació immediata

El conseller d’Educació  
qualifica d’«aberrant» la 
interlocutòria i considera que 
el tribunal «s’extralimita»

EFE. BARCELONA

Escola Turó del Drac de Canet de Mar amb una pintada reclama l’ensenyament en català ARCXIU/JORDI PUJOLAR/ACN
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Educació presentarà un recurs contra
l'ordre del TSJC d'aplicar el 25 % del
castellà en 15 dies
El Departament d’Educació presentarà en els propers cinc dies un recurs a la interlocutòria
del TSJC que requereix al govern català el compliment del 25 % del castellà a tots els
centres educatius de Catalunya. Cambray ha titllat el text “d’aberrant” i ha assegurat que
s’extralimita de les seves competències. També ha volgut destacar que dos dels cinc
magistrats han presentat un vot particular en el qual diuen que aquesta interlocutòria no te
raó.

El conseller ha dit que l’aprenentatge de les llengües no va de percentatges i que en els
propers anys hi haurà més català a les escoles. A més, ha deixat clar que “un mestre, un
professor, no tria la llengua que es fa servir a l’aula” i ha llançat un missatge de “tranquil·litat” a
les direccions. També ha qüestionat la legitimitat de l’entitat Assemblea per una Escola
Bilingüe (AEB), l’associació que ha impulsat els processos judicials contra la immersió
lingüística.

Josep Cambray ha reclamat el “màxim consens polític, social i pedagògic” en defensa del
català, en referència a la modificació de la Llei de política lingüística pendent al Parlament.

15 dies per executar la sentència

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la conselleria d’Educació que
executi en un màxim de 15 dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25 % d’hores
lectives en castellà. El TSJC ha requerit al conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray,
que “dicti les instruccions i estableixi garanties de control” perquè tots els alumnes del sistema
educatiu català rebin almenys el 25 % d’hores de classe en castellà.

El tribunal ha pres aquesta decisió després de la petició que va fer l’Assemblea per una
Escola Bilingüe (AEB) per forçar l’execució de la sentència. També mana a Cambray que
l’informi del compliment d’aquestes mesures d’aquí a dues setmanes. A més, requereix a l’Alta
Inspecció educativa que verifiqui el compliment de les mesures i n’informi el tribunal.

Execució forçosa

L’alt tribunal català, en el seu escrit, argumenta que la Generalitat no està complint la sentència
dictada per aquesta mateixa sala el 16 de desembre del 2020 i que va ser ferma el 20 de gener
del 2022, per la qual cosa requereix que s’executi “forçosament”.

En el gruix de la sentència, incideix el TSJC, es reconeix la llibertat de la Generalitat per
determinar els mitjans que consideri oportuns per fer efectiu l’ús vehicular de les llengües
oficials, perquè “el que és determinant” no és el “mitjà sinó el resultat”.

“L’elecció del mitjà per garantir el resultat” que estableix la sentència és “facultat” de la
Generalitat, però “el que no està en la seva llibertat és no actuar i permetre una situació contrària
al mandat constitucional”, sosté l’acta.

https://beteve.cat/societat/educacio-presentara-recurs-contra-ordre-tsjc-aplicar-25-castella/
https://beteve.cat/societat/marxa-vehicles-diagonal-castella-escola-bilingue/
https://beteve.cat/societat/tsjc-dona-10-dies-aplicar-sentencia-25-per-cent-castella-escoles/
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El Govern catalán recurrirá la orden del
TSJC que le obliga a impartir el 25% de
clases en castellano
El TSJC ha dado al Departament d'Educació 15 días para aplicar de forma "inmediata" la
sentencia que obliga a impartir el 25% de castellano en todas las escuelas de Cataluña. El
tribunal subraya que ese porcentaje se debe cubrir con la asignatura de lengua castellana y
con otra asignatura troncal que deberá darse también en castellano. No le han servido las
explicaciones que el 'conseller' Josep Gonzàlez-Cambray dio al tribunal el pasado marzo
cuando en un escrito de respuesta señaló que el castellano iba a estar contemplado en los
proyectos lingüísticos escolares. No hacía Cambray referencia a ningún porcentaje ni daba
ninguna explicación clara y concreta de cómo pensaba cumplir lo que dicta la sentencia.

Este lunes, tras conocer la resolución del tribunal aceptando la legitimidad de la plataforma por
el bilingüismo AEB, que exigía el cumplimiento forzoso de la sentencia. Cambray ha
comparecido ante los medios para dejar clara la postura de la 'conselleria' y del Govern. Ha
anunciado que Educació presentará un recurso de reposición contra una "interlocutoria
aberrante a nivel pedagógico y jurídico". Educació tiene cinco días para presentar este
recurso.

El 'conseller' considera que el tribunal se "ha extralimitado en sus funciones" y que en esta
resolución "va más allá de la sentencia". Ha subrayado que "dos de los cinco magistrados --uno
de ellos el ponente de la sentencia-- han presentado un voto particular" cuestionando la
interlocutoria. Cambray también ha rechazado que AEB tenga legitimidad en la causa.

Ha enviado un mensaje de tranquilidad a las direcciones de las escuelas. No deberán hacer
cambios y tendrán el escudo jurídico de la Generalitat. "Seguid como hasta ahora. No cambia
nada", les ha dicho.

La patronal de la escuela cristiana concertada FECC ha urgido a los partidos políticos en el
Parlament a aprobar ya la modificación de la ley de política lingüística que debía blindar la
escuela catalana. ERC, PSC, 'comuns' y Junts llegaron a un acuerdo lingüístico pero Junts se
desmarcó y el proyecto quedó en el aire.

Preguntado por este asunto, encallado en el Parlament, Cambray no ha detallado cuándo
espera que se apruebe, aunque ha insistido en la necesidad de un consenso amplio y ha
asegurado que "bienvenida será" cualquier iniciativa que blinde, a su juicio, el modelo.

Llamadas a la desobediencia

Desde el independentismo, han llamado a Educació a desobedecer al TSJC. El diputat de
la CUP Carles Riera ha opinado que es "la hora de la desobediencia" "contra la segregación
escolar, por la cohesión social y por el derecho a la lengua catalana".

En la misma línea, el sindicato de profesores Ustec, mayoritario en la escuela pública
catalana, ha hecho una llamada a no acatar la sentencia. Su portavoz, Iolanda Segura, ha

https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2022/05/09/govern-catalan-recurrira-orden-tsjc-65901472.html
https://www.elperiodicodearagon.com/espana/2022/05/09/justicia-cataluna-clases-castellano-65894812.html
/tags/govern/


señalado que "acatar el fallo no es una opción". "Lo que ha de hacer el 'conseller' es no acatar.
La única opción es la desobediencia".

"No podemos permitir que los tribunales decidan la política lingüística de Catalunya y de sus
escuelas", ha advertido Segura, que opina que si se aplica la sentencia "será la muerte de la
inmersión y de la vehicularidad del catalán".

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha criticado la orden del TSJC y ha opinado
que "la intromisión de las togas en las aulas es intolerable y antidemocrática". "No podemos
permitir que la arbitrariedad y la presión de una representación del 0,01% del alumnado acabe
con el criterio pedagógico, la convivencia y el sentido común", ha señalado, instando a salir en
defensa de la escuela catalana.
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Educació recorrerà la interlocutòria del
TSJC - El Temps
Segueix-nos a Facebook per assabentar-te dels nostres darrers reportatges

El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha anunciat aquest dilluns que el Govern
recorrerà l'"aberrant" interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que
ordena l’execució de la sentència del 25% del castellà, i ha assegurat que els centres no han de
fer “cap canvi” en els seus projectes lingüístics. Així ha reaccionat en preguntar-li si el
departament enviaria instruccions als centres en 15 dies, tal com ordena el TSJC. Cambray ha
volgut llençar un missatge de "tranquil·litat" a les direccions, alhora que ha reclamat el "màxim
consens polític, social i pedagògic" en defensa del català, en referència a la modificació de la
Llei de Política Lingüística pendent al Parlament.

Segons ha explicat el conseller, es presentarà un recurs de reposició en els pròxims cinc dies,
que és el marge que té la Generalitat per presentar-lo, davant d'una interlocutòria que interpreten
que "no té cap sentit pedagògic ni jurídic". 

El Departament considera que l'Assemblea per una Escola Bilingüe (AEB) "no està legitimada"
per instar l'execució forçosa de la sentència, tal com ha acceptat el tribunal. A més, els serveis
jurídics de la Generalitat que han analitzat la interlocutòria, ha afegit Cambray, consideren que el
TSJC "se sobrepassa i s'extralimita en les seves funcions" i va més enllà d'allò que diu la
sentència, ja que la interlocutòria no només diu que s'ha de complir sinó que també diu com i
parla d'una instrucció.  

A banda, Cambray ha destacat que dos dels cinc magistrats han fet un vot particular en la
interlocutòria, si bé es tracta d'un vot que és concurrent amb el fons, però que discrepa en el fet
d'admetre a qualsevol alumne com a part legitimada per demanar l'execució forçosa de la
sentència.  

Posteriorment, fonts del Departament han explicat que en cas que sigui inadmès el recurs ho
recorreran al Tribunal Suprem. 

Missatge als centres

Cambray ha aprofitat l'atenció als mitjans de comunicació per enviar un missatge a les
direccions dels centres i als mestres. "Han de seguir fent la seva feina, no han de canviar res",
ha dit. En aquest sentit, ha instat a continuar refermant el model d'escola catalana i els ha
demanat "tranquil·litat" davant les notícies del TSJC. "El tribunal s'adreça al Departament", ha
precisat.  

Preguntat per si s'enviarà alguna comunicació als centres donant alguna mena d'indicació,
Cambray s'ha limitat a dir que "aquestes setmanes han de seguir educant com estan fent i no
han de fer cap canvi als projectes lingüístics".

Crida al consens polític, social i pedagògic

El conseller ha remarcat que no hi ha prou català a les aules i per això ha reivindicat el pla
d'impuls del català. "L'aprenentatge de llengües no va de percentatges, va de pedagogia", ha

https://www.eltemps.cat/article/17004/educacio-recorrera-la-interlocutoria-del-tsjc


defensat.  

Per això, ha declarat que és "un moment important de país" i ha fet una crida al "màxim consens
polític, social i pedagògic per defensar el català i el model d'escola catalana". "Qualsevol
iniciativa que refermi el model d'escola catalana, benvinguda sigui", ha dit en relació a la
modificació de la Llei de Política Lingüística pendent al Parlament. 

En paral·lel, Cambray ha reivindicat també el el futur decret de desplegament de la llei
d'educació i ha recordat que el consell lingüístic assessor està treballant en un informe que
recollirà quines han de ser les bases del decret.

Subscriu-te a El Temps i tindràs accés il·limitat a tots els continguts.

https://www.eltemps.cat/subscripcions
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Govern recurrirá la obligación de aplicar el
25 % de castellano de inmediato - Sociedad
- COPE
El conseller de Educación, Josep González-Cambray, ha anunciado este lunes que presentará
un recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que da a la
Generalitat 15 días de plazo para implantar el 25 % de castellano en todos los centros
educativos.

Cambray ha calificado de "aberrante" el auto y ha considerado que el TSJC se "extralimita de
sus funciones" al ir más allá de lo que dicta la propia sentencia, y ha destacado que los dos
votos particulares con los que cuenta la interlocutoria reflejan que la decisión "no tiene razón
jurídica".

El conseller también ha cuestionado la legitimidad de la entidad Asamblea por una Escuela
Bilingüe (AEB), la asociación que ha impulsado los procesos judiciales contra la inmersión
lingüística y que ha pedido la ejecución de la sentencia del 25 % de castellano.

Además, ha aprovechado para pedir "el máximo consenso político, social y pedagógico" para la
lengua y el modelo de escuela catalana", a la vez que ha asegurado que el próximo curso
"habrá más catalán en nuestras escuelas del que hay ahora".

Sobre las repercusiones que pueda tener en los directores de los centros, Cambray ha querido
enviarles un mensaje de tranquilidad, y ha defendido que tienen que seguir "haciendo su
trabajo, no tienen que cambiar nada", porque cuentan con el "escudo legal" que les brinda el
departamento, a quien se dirigen los tribunales.

En cuanto al decreto para modificar la ley de política lingüística, que está encallado en el
Parlament, Cambray no ha detallado cuándo espera que se apruebe, aunque ha insistido en la
necesidad de un consenso amplio y ha asegurado que "bienvenida será" cualquier iniciativa
que blinde, a su juicio, el modelo.

El TSJC ha ordenado a la Generalitat que cumpla de "inmediato" la sentencia que obliga a que
un 25 % de la enseñanza en Cataluña sea en castellano, lo que se traduce en otra asignatura
troncal en español además de la materia lingüística de este idioma.

La sección 5ª de la sala contencioso-administrativo del TSJC ha dado un plazo máximo a la
Generalitat de 15 días para que todos los alumnos "reciban de manera efectiva e inmediata" la
educación mediante la utilización vehicular "normal" de las dos lenguas oficiales en los
porcentajes que se determinen, que "no pueden ser inferiores al 25 % en uno y otro caso".

El alto tribunal catalán, en su auto, ha argumentado que la Generalitat no está cumpliendo con la
sentencia dictada por esta misma sala del 16 de diciembre de 2020, y que fue firme el 20 de
enero de 2022, por lo que ha requerido su ejecución "forzosa".

En el grueso de la sentencia, ha incidido el TSJC, se reconoce la libertad de la Generalitat para
determinar los medios que considere oportunos para hacer efectivo el uso vehicular de las

https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/govern-recurrira-obligacion-aplicar-castellano-inmediato-20220509_2072693


lenguas oficiales, porque "lo determinante" no es el "medio sino el resultado".

"Lo que se condena es una inactividad en los dictados de las normas, instrucciones o actos de
aplicación que sean necesarios a los efectos de determinar el uso vehicular de las lenguas en la
educación o el ejercicio de la potestad de control", dice la sala en su resolución.

La sala ha constatado así que las iniciativas desplegadas por la Generalitat "no tienen un
resultado concreto que se proyecte en estos momentos en la actividad de los centros escolares",
por lo que se ha dado una situación de no ejecución, una vez finalizado el plazo del que
disponía el Govern. EFE.
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Cambray anuncia un recurs contra
l’execució forçosa de la sentència del 25%
El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha comparegut aquest dilluns dues hores
després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya hagi ordenat l’execució forçosa de la
sentència del 25% a tots els centres educatius catalans independentment de si hi ha famílies
que ho demanen o no. En la seva compareixença express a les portes del departament
d’Educació, el conseller ha anunciat un recurs de la conselleria contra aquesta “aberrant”
interlocutòria. “Aquesta interlocució no té validesa jurídica i per això aquest departament
presentarà un recurs de reposició”, ha reblat abans de concretar que tenen cinc dies per
presentar-lo i que en cas que no s’accepti encara es podria presentar un recurs de cassació al
Tribunal Suprem demanant cautelars. Cambray ha evitat en tot moment afirmar amb rotunditat
que no donarà ordre d’aplicar aquesta sentència en els pròxims quinze dies, com estableix la
interlocutòria.

Cambray ha criticat que el TSJC hagi legitimat l’Asamblea por una Escuela Bilingüe perquè
“extralimita les seves funcions”. “Dos dels cinc magistrats han dit que no té sentit”, ha assenyalat.
El conseller ha parlat de “mala praxis” perquè el departament se n’ha assabentat “al mateix
temps que la premsa”.

Cambray ha promès que en els pròxims anys hi haurà “més català a les escoles” del que hi ha
ara i ha assegurat que continuarà treballant per millorar la situació de la llengua. “L’educació no
va de percentatges. Farem que tot l’alumnat tingui coneixements tan en català com en castellà
com en anglès en acabar l’ESO”, ha explicat el conseller, que ha emplaçat a trobar el “màxim
consens” per defensar el català i el model d’escola catalana.

Missatge de tranquil·litat a les escoles

Cambray ha enviat un missatge de tranquil·litat als equips directius perquè “han de seguir fent el
que feien fins ara”. “No han de fer canvis en els seus projectes lingüístics perquè el tribunal es
dirigeix al conseller d’Educació”, ha explicat. Per això ha dit que donaran “un escut jurídic i legal”
perquè els mestres “continuïn ensenyant en català”. El conseller ha assegurat que el decret de
règim lingüístic pretén “acompanyar i assessorar” els centres educatius en funció de la seva
realitat sociolingüística, però no ha avançat quan es podrà tirar endavant aquest decret. “Cal fer
la feina ben feta”, ha dit. Cambray ha matisat, però, que amb aquest decret els professors no
podran escollir en quina llengua fan les classes.

El conseller ha fet referència al pacte parlamentari per modificar la llei de política lingüística i ha
demanat “màxim consens”. Aquest pacte ha embarrancat al Parlament amb l’ajornament, fins a
tres cops, de la votació. “Busquem el màxim consens polític, social i pedagògic”, ha explicat.
Cambray ha evitat concretar una data per aprovar aquesta modificació de la llei de política
lingüística i ha demanat el màxim de propostes per blindar la immersió lingüística.

El TSJC posa un termini de quinze dies per aplicar la
sentència

https://elmon.cat/politica/cambray-anuncia-un-recurs-contra-lexecucio-forcosa-de-la-sentencia-del-25-419649/
https://elmon.cat/politica/tsjc-ordena-executar-sentencia-25-castella-catalunya-419571/


Aquesta ha estat la reacció del conseller Cambray a la decisió de la sala contenciosa del TSJC,
que ha ordenat aquest migdia l’execució forçosa de la sentència que obliga a fer un 25% de les
classes en castellà a tot el sistema educatiu català. La resolució del tribunal requereix al
conseller que “faci efectiva” la sentència i a l’Alta Inspecció del ministeri espanyol d’Educació
que en “verifiqui” el compliment i n’informi al tribunal. 

El tribunal sosté que “l’elecció del mitjà per garantir el resultat establert a la sentència és facultat
de la Generalitat”, però recalca que “no està en la seva llibertat no actuar” ni “permetre una
actuació contraria al mandat constitucional”. Per tant, obre la porta a que el Govern esculli en un
termini màxim de 15 dies com aplicar aquesta sentència, però l’obliga a fer-ho i demana a l’Alta
inspecció educativa que ho comprovi i ho confirmi al tribunal. Així, en 15 dies tots els centres
educatius catalans hauran de fer una assignatura troncal en castellà així com un altre tipus
d’assignatura també en aquesta llengua, deixant la resta en català, sense importar si hi ha
famílies que ho hagin demanat o no.

El tribunal porta la contrària a l’Advocacia de l’Estat

El tribunal ha decidit fer cas del recurs de l’Asamblea por una Escuela Bilingüe però ha rebutjat
els recursos de Vox i altres partits del Parlament en considerar que no estan legitimats per
demanar l’execució forçosa. Però l’altre gran ignorat ha estat l’Advocacia de l’Estat, que aquest
divendres va enviar un escrit al tribunal on demanava que no s’activés l’execució forçosa de la
sentència del 25% fins haver analitzat el grau de compliment de la sentència que garantien les
mesures anunciades pel Govern, com ara el pacte per modificar la llei de política lingüística -que
està encallat al Parlament després de la reculada de Junts– o el desplegament del decret de
règim lingüístic que Cambray vol sotmetre a consulta.

El mateix Govern va notificar recentment al TSJC que estava prenent mesures per acatar la
sentència, però això tampoc ha servit perquè el tribunal hagi esperat abans d’activar l’execució
forçosa de la sentència, que obliga els centres catalans a fer el 25% de les classes en castellà
en un termini màxim de quinze dies.
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Educació recorrerà l’ordre d’implantar ja el
25% de castellà a les aules | Redacció |
Barcelona | Societat | El Punt Avui
El conseller d’Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, ha dit aquesta tarda en una roda de premsa
d’urgència que el govern farà un recurs “davant l’aberració”de l’ordre del TSJC que exigeix a la
Generalitat que s’apliqui el 25% de castellà a tots els centres educacions de manera immediata.
El conseller Gonzàlez-Cambray ha volgut llençar un missatge de “tranquil·litat” a les direccions,
alhora que ha reclamat el “màxim consens polític, social i pedagògic” en defensa del català, en
referència a la modificació de la Llei de Política Lingüística pendent al Parlament. També ha
insistit que “en els pròxims anys hi haurà més català a l’escola del que hi ha ara”.

Les reaccions a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, TSJC, que
ordena aplicar ja la sentència del 25% de castellà a les aules no s’han fet esperar.

La portaveu d’USTEC-STEs, Iolanda Segura, demana al conseller d’Educació que no acati la
sentència i que aposti “valentament per protegir la immersió lingüística”. “El departament no pot
passar la patata calenta als centres donant marge de flexibilitat a l’hora d’aplicar els projectes
lingüístics”, ha afirmat Segura a l’ACN. La portaveu d’USTEC sosté que la manera de protegir
els docents davant la sentència és amb un projecte lingüístic “unificat” de manera que l’únic que
hagin de fer sigui executar-lo i avisa al departament que “cap subterfugi servirà per aplacar
l’ofensiva judicial”.

Segura ha mostrat una vegada més “indignació” davant la “judicialització del tractament de les
llengües en els centres educatius” i ha demanat “desobediència” al Departament d’Educació per
“protegir l’escola catalana”, “el català” i “els alumnes”, després que el TSJC hagi ordenat aquest
dilluns al conseller que en 15 dies dicti les instruccions per fer complir la sentència del 25%
d’hores en castellà a totes les escoles catalanes La portaveu d’USTEC-STEs (IAC) ha demanat
al Departament d’Educació que “blindi” el model d’immersió lingüística amb una regulació i
normativa, “de manera que s’unifiqui el projecte lingüístic amb el català com a llengua vehicular”,
ha defensat.

D’altra banda, la Intersindical Educació va fer un comunicat dient “NO a la imposició del castellà
a les aules!”. En el comunicat la Intersindical Educació considera que l’ordre del TSJC “es tracta
de la consumació d’una agressió sense precedents al model d’immersió lingüística i a l’escola
catalana”. Alhora, constata “com la passivitat del departament d’Educació, a qui ja hem reclamat
reiteradament la necessitat de prendre una posició clara i de trobar els mitjans adequats que
blindin el català a l’escola, no ha servit per escometre aquesta ofensiva catalanòfoba de la
justícia espanyola”.

La Intersindical Educació, diu en el comunicat, “demanem al departament d’Educació i al conjunt
de les forces polítiques democràtiques que es posicionin de manera clara a favor del model
d’immersió lingüística, prenent les mesures polítiques necessàries per tal d’assegurar-ne la
continuïtat. Així mateix, fem una crida al conjunt de forces socials, organitzacions sindicals i
agents de la societat civil i del moviment popular perquè s’uneixin i es mobilitzin en la defensa
de la llengua catalana a les aules.”.
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Cambray ve "aberrante" la ejecución del
25% de castellano
El conseller de Educación de la Generalitat de Cataluña, Josep Gonzàlez-Cambray (ERC),
considera "aberrante" la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
de ejecutar "de forma inmediata" la sentencia que insta a impartir al menos un 25% de las
clases en castellano en el sistema educativo de Cataluña. El dirigente secesionista ha
anunciado la interposición de un recurso esta misma semana en contra de la interlocutoria
dictada este lunes por el propio TSJC.

Cambray considera que el tribunal se extralimita al pedir la ejecución de la sentencia, pues los
servicios jurídicos de la Generalitat creen que la entidad demandante Asamblea por una
Escuela Bilingüe (AEB) "no está legitimada para pedir la ejecución". Basándose en eso, y en el
hecho de que, según él, "dos de los cinco magistrados han presentado voto particular", en los
próximos cinco días presentarán su recurso.

Pide a las direcciones que no hagan cambios

El conseller de Educación, incluso, ha llegado a sostener que, a pesar de las sentencias
judiciales firmes, las direcciones y maestros "tienen que seguir igual sin hacer cambios en
sus proyectos lingüísticos". Según él, la Generalitat les dará "cobertura jurídica" y
"asesoramiento" para no cumplir con ese mínimo del 25% de castellano. "Daremos todo el
escudo jurídico y legal a las direcciones para reafirmar la escuela catalana", ha manifestado".

Cambray, visiblemente tenso en su comparecencia ante los medios, ha insinuado en que el
actual modelo escolar monolingüe obligatorio en catalán no sólo no cambiará, sino que piensa
incluso intensificarlo mediante un plan dedicado a ello: "En los próximos años, tendremos
más catalán en los centros escolares que ahora", ha advertido.

"Un profesor no escoge la lengua en la que da clase"

El conseller asegura que su departamento tiene a punto "un decreto" para dar respuesta" a la
orden judicial: "Queremos este decreto para reafirmar la lengua catalana, asesorar a los centros
educativos, y hacer un seguimiento. Un profesor no escoge la lengua en la que da la clase",
ha afirmado.

"En próximas semanas el trabajo se tiene que hacer bien, y con el consejo lingüístico asesor,
con las bases del futuro decreto de la Ley de Educación de Cataluña, avanzaremos con el
decreto de despliegue del catalán", ha añadido.

Fin del monolingüismo en catalán

El tribunal insta al consejero de Educación para que, en el plazo máximo de 15 días, "dicte las
instrucciones y establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los
efectos que en el sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e
inmediata la enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-ve-aberrante-ejecucion-25-castellano-presentara-recurso_663305_102.html
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en los porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro
caso".

La medida permitirá a los alumnos catalanes disponer de, por lo menos, una asignatura troncal
en castellano además de la de lengua castellana en sí, acabando de este modo con la
inmersión lingüística obligatoria monolingüe en catalán impuesta por la Generalitat en las
tres últimas décadas.
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El Govern recurrirá la decisión del TSJC,
que considera una "aberración" - NIUS

El Govern recurrirá la decisión del TSJC,
que considera una "aberración", sobre la
ejecución del 25% de castellano
El conseller de Educació, Josep González-Cambray.EUROPA PRESS
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ra la interlocutòria. En conclusió, 

“l’elecció del mitjà per garantir el 
resultat establert a la sentència és 

facultat de la Generalitat, però el 

que no està en la seva llibertat és 

no actuar i permetre una situació 

contraria al mandat constitucio-

nal”, diu el tribunal.

El tribunal accepta parcialment 

la sol·licitud d’execució forçosa de 

la sentència feta per l’Assemblea 

per una Escola Bilingüe (AEB). 

D’altra banda, el tribunal no ha 

admès a tràmit la sol·licitud d’exe-

cució forçosa de la sentència del 

2020 i confirmada pel Tribunal 

Suprem el desembre passat for-

mulada per diversos diputats del 

Parlament i Vox. El TSJC no els 
considera legitimats per demanar 
l’execució forçosa.

La sentència inclou un vot par-

ticular concurrent amb el fons, 
però que discrepa en el fet d’ad-

metre a qualsevol alumne com 

a part legitimada per demanar 
l’execució forçosa de la sentència. 

Segons la magistrada, la sentència 

no afecta una escola en concret, 

sinó tot el sistema educatiu i, per 
tant, no es pot acceptar com a 

part personada cada alumne indi-

vidualment.

RECURS D’EDUCACIÓ

El  conseller d’Educació, Josep 
Gonzàlez-Cambray, va anunci-
ar que el Govern recorrerà l’”a-

berrant” interlocutòria del TSJC 
i va assegurar que els centres no 

han de fer “cap canvi” en els seus 

projectes lingüístics. Així va reac-

cionar en preguntar-li si el depar-

tament enviaria instruccions als 

centres en 15 dies. 

Cambray va voler llençar un 
missatge de “tranquil·litat” a les 

direccions, alhora que va recla-

El TSJC obliga Cambray a aplicar 

en quinze dies la sentència del 25% 

de castellà i Educació ho recorrerà
El conseller demana consens polític, social i pedagògic i diu 
que els centres no han de canviar els seus projectes lingüístics

El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) 
ha ordenat a la Generalitat 
que executi de manera 
immediata la sentència que 
obliga a fer un 25% d’hores 
en castellà a totes les 
escoles de Catalunya. 

Barcelona
ACN

En una interlocutòria, el tribunal 

requereix al conseller d’Educació, 

Josep González-Cambray, perquè 
en 15 dies com a molt “dicti les 
instruccions i estableixi les garan-

ties de control que s’escaiguin” 
per fer que almenys una assig-

natura troncal es faci en castellà, 

a banda de l’assignatura de llen-

gua catalana. El tribunal mana a 

Cambray que l’informi del com-

pliment d’aquestes mesures en 

dues setmanes. A més, requereix 

també a l’Alta Inspecció educa-

tiva que verifiqui el compliment 
de les mesures i n’informi al tri-

bunal.

En la interlocutòria el tribunal 

especificava que “el cos de la sen-

tència reconeix la llibertat de la 

Generalitat per determinar amb 

llibertat d’apreciació els mitjans 

que consideri oportuns per fer 

efectiu l’ús vehicular de les llen-

gües oficials. Allò determinant 
en la sentència no és el mitjà si-

nó el resultat. El que es condem-

na és una inactivitat en el dictat 
de normes, instruccions o actes 

d’aplicació que siguin necessaris 

als efectes de determinar l’ús ve-

hicular de les llengües a l’ensen-

yament, o l’exercici de la potestat 
de control”. 

La sentència manté una pauta 

de respecte de la llibertat de la 

Generalitat no sols pel que fa a la 

forma d’ordenar l’ús vehicular de 
les llengües oficials, sinó també 
el contingut d’aquesta ordenació. 
La sentència es limita a determi-

nar el mínim constitucionalment 
exigible en aquest àmbit, assegu-

FOTO: Quique García (EFE) / El conseller Gonzàlez-Cambray, davant la seu del departament
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mar el “màxim consens polític, 
social i pedagògic” en defensa 

del català, en referència a la mo-

dificació de la Llei de Política Lin-

güística pendent al Parlament.
Segons va explicar el conse-

ller, es presentarà un recurs de 

reposició en els pròxims cinc 

dies, que és el marge que té la 

Generalitat per presentar-lo, da-

vant d’una interlocutòria que in-

terpreten que “no té cap sentit 
pedagògic ni jurídic”. 

Els serveis jurídics de la Ge-

neralitat que han analitzat la in-

terlocutòria, va afegir Cambray, 
consideren que el TSJC “se so-

brepassa i s’extralimita en les se-

ves funcions” i va més enllà d’allò 

que diu la sentència, ja que la in-

terlocutòria no només diu que 

s’ha de complir sinó que també 

diu com i parla d’una instrucció.  

A banda, Cambray va destacar 
que dos dels cinc magistrats van 

fer un vot particular en la inter-
locutòria.  Fonts del Departament 

van explicar que en cas que sigui 

inadmès el recurs ho recorreran 

al Tribunal Suprem. 
Cambray va enviar un missat-

ge a les direccions dels centres i 

als mestres. “Han de seguir fent 

la seva feina, no han de canviar 

res”, va dir. En aquest sentit, ha 
instat a continuar refermant el 
model d’escola catalana i els ha 

demanat “tranquil·litat” davant 

les notícies del TSJC. “El tribunal 
s’adreça al Departament”, ha pre-

cisat.  

El conseller va remarcar que 

no hi ha prou català a les aules i 

per això va reivindicar el pla d’im-

puls del català. “L’aprenentatge 

de llengües no va de percentat-

ges, va de pedagogia”, va defen-

sar.  

Per això, va declarar que és 

“un moment important de país” 

i va fer una crida al “màxim con-

sens polític, social i pedagògic per 
defensar el català i el model d’es-

cola catalana”. 

El tribunal 
exigeix que una 
segona matèria 
troncal es faci 
en castellà

Cambray diu 
que és una 
interlocutòria 
“aberrant” que 
“no té sentit”

El conseller 
fa una crida 
a refermar el 
model d’escola 
catalana
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El dispositiu
s’accionarà en
moments de
desordres públics o
situacions de risc

Els sindicats avalen
la reducció de la
temporalitat del
35,5% actual al 8%
el 2024

Acord per fer
fixos 46.828
empleats
públics

La Guàrdia
Urbana de
Barcelona
durà càmeraNacional

El TSJC ha requerit a la
Generalitat el compli-
ment immediat de la sen-
tència del 25% del castellà
a tots els centres educa-
tius de Catalunya. El tri-
bunal ordena al conseller
d’Educació que, en un ter-
mini màxim de 15 dies,
“dicti les instruccions i es-
tableixi les garanties de
control que convinguin
perquè tots els alumnes
rebin de manera efectiva i
immediata l’ensenyament
mitjançant la utilització
vehicular normal de les
dues llengües oficials en
els percentatges que es de-
terminin, que no podran
ser inferiors al 25% en un i
en l’altre cas”. La interlo-
cutòria, escrita en català
però carregada de faltes
ortogràfiques, requereix a
l’alta inspecció educativa
que verifiqui el compli-
ment de les mesures i n’in-
formi el tribunal. “L’elec-
ció del mitjà per garantir el
resultat” que estableix la
sentència és “facultat” de
la Generalitat, però “el que
no inclou la seva llibertat és
no actuar i permetre una
situació contrària al man-
dat constitucional”, sosté.

La reacció del conseller
d’Educació, Josep Gonzà-
lez-Cambray, però, va cap
a una altra direcció i anun-
ciava ahir que en els pro-
pers cinc dies presentarà
un recurs de reposició
contra la interlocutòria
dictada pel TSJC. Segons
Cambray, aquesta decisió,
que coneixia al mateix
moment que els mitjans
de comunicació, es pot
qualificar d’“aberrant” des

del moment en què “s’ex-
tralimita en les seves com-
petències tant pedagògi-
ques com jurídiques”. El
conseller va insistir que
dos dels cinc magistrats
han presentat un vot par-
ticular en el qual diuen que
aquesta interlocutòria no
te raó de ser.

Des de la conselleria
d’Educació, el seu màxim
responsable va voler llan-
çar un missatge de tran-
quil·litat a les direccions
dels centres educatius da-
vant el requeriment de
l’alt tribunal i va fer una
crida a la “màxima calma”
per afrontar la recta final
del curs. “Els mestres han
de continuar fent la seva
feina, no han de canviar
res”, va insistir el conse-
ller, que no deixava clar si,
més enllà del recurs, dicta-
rà les “instruccions i ga-
ranties de control” tal com
li requereixen específica-
ment a ell els magistrats.
“El tribunal s’adreça al de-
partament, al conseller, i
donarem tot l’escut jurídic
per seguir defensant llen-
gua i model”, va remarcar.

Més català a les aules
“Un professor no tria qui-
na és la llengua que es fa
servir a la classe. En els
pròxims anys tindrem
més català a les escoles del
que hi ha ara”, va assegu-
rar. Segons va dir, l’apre-
nentatge de les llengües
“no va de percentatges” i
tot l’alumnat, “com fins
ara”, acabarà quart d’ESO
amb coneixements de
català, castellà i anglès.
El conseller hi afegia que
l’administració “continua-
rà treballant” per conèixer
la realitat del català a les

aules i donarà suport als
projectes lingüístics de ca-
da centre.

A finals de març, el go-
vern va anunciar un de-
cret per modificar la llei
de política lingüística i va
dir que no aplicaria per-
centatges. L’acord entre

ERC, el PSC, Junts i els co-
muns es va congelar des-
prés de la marxa enrere de
Junts arran de les críti-
ques que va generar entre
diversos sectors de l’inde-
pendentisme. L’expresi-
dent Quim Torra demana-
va ahir en un comunicat

a l’actual president, Pere
Aragonès, que “no acoti el
cap” i feia una crida a pro-
tegir d’una manera més
“dràstica” la comunitat
educativa: “Cal tornar a
la concreció d’un progra-
ma independentista i evi-
tar de l’única manera pos-
sible les ingerències con-
tràries a la voluntat majo-
ritària i democràtica dels
catalans.” Des de les files
del PSC, la diputada Es-
ther Niubó acusava Junts
d’haver anteposat els seus
interessos al pacte pel ca-
talà, que al seu parer hau-
ria evitat l’execució forço-
sa de la sentència. També
la portaveu d’ERC, Marta

Vilalta, veia urgent apro-
var la reforma lingüística
per evitar “intromissions”
dels tribunals. Pel diputat
de la CUP Carles Riera és
“l’hora de la desobedièn-
cia”, mentre que el presi-
dent d’Òmnium Cultural,
Xavier Antich, assenyala-
va que “la intromissió de
les togues és intolerable i
antidemocràtica”.

La interlocutòria arriba
arran de la petició de l’As-
semblea per una Escola Bi-
lingüe per forçar l’execu-
ció de la sentència que el
TSJC va dictar el 16 de de-
sembre del 2020 i que el
20 de gener passat va pas-
sar a ser ferma. ■

El 25% amenaça a final
ORDRE El TSJC exigeix executar en
quinze dies la sentència que obliga tots
els centres a fer més hores de castellà
REACCIÓ El conseller d’Educació diu que
hi presentaran recurs perquè és “aberrant”
i demana “calma” en la recta final del curs

Elena Ferran
BARCELONA
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La data
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La frase

“Un professor no tria
quina llengua es fa
servir a classe. En els
pròxims anys tindrem
més català”
Josep Gonzàlez-Cambray
CONSELLER D’EDUCACIÓ

20.01.22
La sentència que va dictar
l’alt tribunal català sobre
la implantació del 25% del
castellà passa a ser ferma.

Cambray,
sortint de la
conselleria,
a punt per
atendre els
mitjans ■ EFE
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La dificultad de la sentencia del español,
Elisa de la Nuez
Para que los lectores comprendan la extraña impresión que produce una situación en la que
cuesta tanto ejecutar una sentencia firme de un tribunal de justicia, como la del 25% de
castellano, conviene hacer algunas aclaraciones.

En primer lugar, que estamos en presencia de una sentencia dictada en la jurisdicción
contencioso-administrativa, y en la que quien está obligada a ejecutar es precisamente la
administración demandada (en este caso la Generalitat) por vulnerar la normativa vigente. Por
tanto, que haya tantas resistencias para cumplirla no puede extrañarnos, máxime si se tiene en
cuenta la impresionante deriva iliberal de un gobierno independentista empeñado en situarse
por encima del ordenamiento jurídico y, por supuesto, de lo que digan los tribunales de
justicia que, no lo olvidemos, son los encargados de velar por su aplicación.

Pero también hay que decir que, desgraciadamente, la resistencia de algunas administraciones
públicas para ejecutar las sentencias firmes que no les gustan tampoco es tan infrecuente:
pensemos por ejemplo en materia urbanística, con esas urbanizaciones ilegales que hay que
derribar y que acaban siendo indultadas por unas razones u otras incluso aprobando normas
con rango de ley para dejar en papel mojado las sentencias. ¿Les suena? Y sin ir tan lejos
muchas veces los recurrentes tienen que acabar pidiendo la ejecución forzosa de las
sentencias firmes porque no consiguen que las administraciones las cumplan voluntariamente.

Eso sí, lo que ya es más novedoso es que salgan los altos cargos (como ha ocurrido en la
Generalitat) a proclamar que no piensan cumplir la sentencia o que promuevan
manifestaciones a favor del incumplimiento. Y es que en esto de saltarse el ordenamiento
jurídico a la torera Cataluña va siempre tres pasos por delante. Pero qué les vas a decir a unos
políticos a los que le pareció muy normal intentar derogar la Constitución de un Estado
democrático de derecho por las bravas. Por no hablar de los indultos. La sensación de
impunidad debe de ser apabullante.

En todo caso, en un Estado de derecho digno de tal nombre, lo que sucede es que cuando la
administración no ejecuta voluntariamente una sentencia firme que no le gusta --que es lo que
debería hacer sin más, por otra parte-- se prevé la posibilidad de solicitar la ejecución forzosa
por quienes resulten afectados, en particular, claro está, los que resulten beneficiados por la
sentencia, que normalmente son los que han puesto el recurso correspondiente.

Para eso, la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (que es la jurisdicción a la que
hay que acudir cuando se recurren actuaciones de la administración) establece un plazo mínimo
de dos meses desde la notificación de la sentencia, plazo que hay que dejar transcurrir para
verificar si efectivamente la administración demandada cumple o no cumple con su obligación
de ejecutar la sentencia. Si no lo hace, cualquiera de las partes y personas afectadas podrá
instar su ejecución forzosa. Pero, insistimos, lo normal es que quien insta la ejecución forzosa
es quien puso el recurso contra la actuación de la administración que consideraba contraria a
derecho.

Y aquí nos encontramos, con la peculiaridad de que la Abogacía del Estado (que no del
Gobierno, como decía un artículo de prensa recientemente, con cierta lógica confusión) ha
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decidido --según las noticias de prensa-- ponerse de perfil y no solicitar la ejecución forzosa de
una sentencia en cuyo cumplimiento, supuestamente, estaba interesado el Estado. La excusa es
que la Generalitat estaba estudiando cómo cumplirla, o para ser más claros, cómo no cumplirla
(reforma normativa, estudio sociológico, ese tipo de cosas).

Claro que cuando se puso el recurso eran otros tiempos, pero eso es lo preocupante: que los
intereses del Estado y más en concreto del Estado de derecho deberían depender menos de
criterios políticos y más de criterios técnicos. Sentado lo anterior, es obvio que ahora las
instrucciones de la Abogacía del Estado han cambiado y que ahora conviene dar largas. Y es
que el actual Gobierno no tiene ninguna intención de solicitar a sus socios independentistas que
cumplan la sentencia de una vez y se dejen de vericuetos. 

Y ahí estábamos, mareando, la perdiz cuando finalmente se ha pronunciado el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, que debe de estar un poco cansado de que le tomen por el
pito del sereno, si se me permite la expresión un tanto anticuada. Efectivamente, nada enfada
más a un órgano judicial --comprensiblemente-- que el que sus sentencias firmes se
incumplan. De ahí que gracias al reconocimiento de la legitimación de la Asamble por una
Escuela Bilingüe (AEB) para pedir la ejecución forzosa, el TSJ de Cataluña haya ordenado a
la Generalitat "el cumplimiento inmediato" de la sentencia que obliga a impartir un 25% de
horario lectivo en castellano en todos los centros educativos de Cataluña.

Además especifica de forma detallada cómo hay que hacerlo, de manera que el conseller del
ramo (el de Educación) no se pueda escapar por la tangente, aunque no tenemos ninguna duda
de que lo intentará. Se trata de que en un plazo máximo de 15 días "dicte las instrucciones y
establezca las garantías de control de las mismas que procedan a los efectos que en el
sistema educativo de Cataluña todos los alumnos reciban de forma efectiva e inmediata la
enseñanza mediante la utilización vehicular normal de las dos lenguas oficiales en los
porcentajes que se determinen, que no podrán ser inferiores al 25% en uno y otro caso". Esta
flexibilización de la inmersión incluirá "como mínimo la docencia de la misma lengua y la de otra
asignatura o materia de carácter troncal o análogo".

Pero como lógicamente el TSJC no se fía del conseller de Educación, ordena también al
Govern de que "le informe en el mismo momento en que finalice el nuevo plazo de ejecución
sobre las medidas adoptadas y el grado de cumplimiento de las mismas". Y por último, y esto sí
es novedoso, se requiere también a la Alta Inspección Educativa para que “verifique el
cumplimiento de la parte dispositiva de la sentencia dictada en estas actuaciones en el conjunto
del sistema educativo de Cataluña, informando al tribunal de la actividad desplegada y de la
situación constatada a la finalización del plazo de ejecución señalado".

Todo esto, por terminar, es la consecuencia lógica de que hayamos tenido que llegar a este
punto con una sentencia que se limita a exigir que se cumpla la legalidad y que, visto desde
cualquier punto de vista, es muy moderada en cuanto al porcentaje de lengua castellana a
impartir. Que esto suponga tal conmoción en Cataluña habla mucho y mal de la realidad de una
sociedad en que el Estado de derecho (no ya el español, cualquiera) rige cada vez menos. A la
vista, ciencia y paciencia del Gobierno de España. Es un problema de primer orden y en
primer lugar para los propios ciudadanos catalanes, incluso para los independentistas. Y es que
la arbitrariedad del poder no es nunca una buena noticia.
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La AEB avisa: "No cabe más alternativa que
la obediencia"
Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) celebra el "fin de la inmersión obligatoria y el
monolingüismo educativo en catalán" después de que el Tribunal Superior de Justicia de
Cataluña (TSJC) haya atendido este lunes su petición de ejecutar de forma inmediata la
sentencia que obliga a impartir al menos un 25% de clases en castellano en Cataluña.

La entidad defensora del bilingüismo espera ahora que la Generalitat cumpla la orden judicial,
recordándole que, en democracia, las sentencias son de obligado cumplimiento: "En un
Estado de Derecho las sentencias se han de cumplir, y los poderes públicos tienen una
especial obligación de acatamiento a las decisiones judiciales", señala en un comunicado.

Tomarán medidas legales en caso de desobediencia

Además de recalcar que "ante requerimientos directos y concretos como los que ha ordenado el
TSJC no cabe más alternativa que la obediencia", AEB advierte a la Generalitat y a todas las
partes implicadas de que, si no cumplen, tomará medidas: "En caso de que así no sucediera,
iniciaríamos las actuaciones necesarias para exigir las responsabilidades legales que
pudieran derivarse de la desobediencia a las órdenes judiciales".

La entidad constitucionalista se muestra vigilante dado que "desde que se conoció la firmeza de
la sentencia citada, la Generalitat ha mostrado abiertamente su voluntad de desobediencia,
a la vez que el Ministerio de Educación hacía una evidente dejación de funciones en lo que
se refiere a exigir dicho cumplimiento".

Plazo hasta el 30 de mayo

En este sentido, AEB recuerda que el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, tiene
de plazo hasta el 30 de mayo para "dictar las instrucciones precisas" para que la sentencia
se cumpla y, además, "deberá informar de ello al tribunal al concluir ese período de 15 días,
a fin de que éste pueda constatar la forma en que se da cumplimiento a la sentencia".

Asimismo, según destacan en su nota, el TSJC requiere a la Alta Inspección de Educación
para que verifique el cumplimiento de la sentencia, y que informe al tribunal de la actividad
desplegada y de la situación al término de esos 15 días que da de plazo para la ejecución.

Piden lealtad al Estado de Derecho

"Esperamos que tanto la Generalitat como el Gobierno de España, a través de la Alta Inspección
de Educación, los atiendan, no generen una situación contraria al mandato constitucional,
sean leales con el Estado de Derecho y actúen conforme al principio de buena fe", señala AEB.

La entidad probilingüismo, asimismo, agradece "a las 1.643 familias" que han confiado en la
plataforma Escuela de Todos  --de la cual forma parte AEB-- "para la defensa de los derechos
lingüísticos de los alumnos y a todas las familias y asociaciones que desde hace tanto tiempo
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luchan contra el inconstitucional sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán".

La Generalitat recurrirá

A pesar de ello, el conseller Gonzàlez-Cambray ha anunciado este mismo lunes que la
Generalitat presentará un recurso contra la interlocutoria del TSJC, al considerarla "aberrante"
y porque cree que la AEB no está legitimada para pedir la ejecución de la sentencia,
sosteniendo además que dos de los cinco magistrados emitieron un voto particular. Y ha
insinuado su intención de no acatar la sentencia sobre el mínimo del 25% de clases en
castellano, con afirmaciones tales como que los directores y maestros "no deben cambiar sus
proyectos lingüísticos".

Sobre esta respuesta del dirigente de ERC, AEB ha desmentido sus "falsedades", señalando
en sus redes sociales que "ningún recurso puede parar la ejecución forzosa de la sentencia
del 25%", porque así lo dice el artículo 79 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa. Y también le ha desmentido asegurando que "la legitimidad de la AEB ha sido
reconocida por unanimidad".

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-ve-aberrante-ejecucion-25-castellano-presentara-recurso_663305_102.html


Mitjà: elperiodico.cat

Publicat: 09/05/2022

Edició: Digital

Secció:

Audiència: 238.880
Lectores

Valor: 296€

URL: https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20220509/pacte-...

El pacte per blindar la immersió a les
escoles, pendent de Junts
Així, la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat, Gemma Geis, ha apostat aquest
dilluns per donar «una resposta de país» davant la interlocutòria del TSJC, una resposta que
passa, segons ha dit en diverses ocasions Junts (partit al qual pertany Geis), per integrar la
comunitat educativa i les entitats de defensa de la llengua en aquest acord. Marta Vilalta,
secretària general adjunta i portaveu d’ERC, ha insistit que la modificació de la llei de política
lingüística és ara «més urgent que mai», després del «nou atac» contra la llengua que ha arribat
del TSJC. El també republicà Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació ha aprofitat per
demanar «el màxim consens polític, social i pedagògic» per defensar el model d’escola
catalana, assegurant que el curs vinent «hi haurà més català a les escoles del que hi ha ara». I
el president Pere Aragonès ha demanat a Twitter «màxima unitat» per «protegir» el model
lingüístic a les escoles de Catalunya, perquè «ara més que mai fa falta consens i sumar forces».

Fonts de Junts insisteixen que el pacte a quatre subscrit el mes de març passat en el Parlament
per actualitzar la llei lingüística i blindar-la jurídicament ha de comptar també amb el recolzament
de la comunitat educativa i les entitats en defensa de la immersió. Junts guarda les seves cartes
respecte a quines modificacions concretes planteja al redactat acordat amb Esquerra, els
socialistes i els comuns, si bé hi ha dues qüestions bàsiques: la protecció dels directors de
centres educatius i docents, davant conflictes legals, i d’altra banda afinar més el redactat
actual respecte a la immersió. Amb tot, Junts afirma que l’acordat entre les quatre forces en cap
cas significa un retrocés del català respecte a la llei vigent, perquè el castellà ja és llengua
d’aprenentatge, segons la LEC.

Notícies relacionades

La incògnita és saber quant temps requerirà Junts per aconseguir o no aquest acord, que ha
convertit en condició ‘sine qua non’ per continuar estampant la seva firma i, sobretot, els seus
vots en la decisiva votació del Parlament quan l’assumpte es posi en l’ordre del dia d’un ple
parlamentari. Junts afirma que és necessari comptar amb més recolzaments però que la
comunitat educativa és plural, i va des de l’escola concertada al sindicat Ustec. I a les entitats en
favor del català tampoc hi ha unanimitat.

Tot això arriba, a més, en un context convuls internament per a Junts, a les portes de canviar
la seva direcció en el congrés del 4 de juny i amb negociacions internes entre figures com la
presidenta del Parlament, Laura Borràs, que ha participat en actes en contra de la modificació de
la llei de normalització que Junts inicialment va firmar.
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El català, un consens amenaçat
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la conselleria d’Educació que
executi en un màxim de quinze dies la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d’hores
lectives en castellà. El TSJC va explicar ahir que ha requerit al conseller d’Educació, Josep
Gonzàlez-Cambray, que “dicti les instruccions i estableixi garanties de control” perquè tots els
alumnes del sistema educatiu català rebin almenys el 25% d’hores de classe en castellà. En
aquest sentit la interlocutòria ordena “com a mínim la docència de la mateixa llengua i la d’una
altra assignatura o matèria de caràcter troncal o anàleg, i informi el tribunal en el mateix moment
en què finalitzi el nou termini d’execució sobre les mesures adoptades i el seu grau de
compliment”.

La interlocutòria del TSJC requereix també l’“alta en la inspecció educativa a efectes de verificar
el compliment de la part dispositiva de la sentència dictada en aquestes actuacions en el conjunt
del sistema educatiu de Catalunya, informant el tribunal de l’activitat desplegada i de la situació
constatada en l’acabament del termini d’execució assenyalat”. L’Assemblea per una Escola
Bilingüe (AEB), en representació de 1.643 famílies, va presentar el passat 30 de març l’execució
forçosa de la sentència del 25% de castellà dictada pel Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Ja hem reiterat en innombrables ocasions que la normalització lingüística s’ha
demostrat un instrument eficaç per a la supervivència del català, així com d’integració de tots els
alumnes que poguessin no tenir-la com a llengua materna fins i tot vivint a Catalunya.

El seu coneixement és indispensable per a tots els ciutadans d’aquesta nació i el seu
aprenentatge ha d’anar alhora amb el castellà, llengua també oficial. Qualsevol canvi per
millorar el pla educatiu d’una o una altra llengua mai hauria de venir imposat pels tribunals, sinó
per docents i pares, de comú acord i consens amb la Generalitat de Catalunya. De tota manera,
el TSJC ho té molt fàcil per comprovar l’estat actual de presència del castellà i català a les aules.

Pot enviar tots els inspectors que disposi i de segur veurà com de facto el 25 per cent està
garantit. De fet, tots els informes i proves de nivell que s’han fet els últims anys demostren amb
dades i xifres que els nens de Catalunya tenen un nivell de coneixement del castellà similar i
fins i tot superior al de la resta de l’Estat. Prou problemes tenen els ciutadans amb la pandèmia i
la crisi de la guerra d’Ucraïna, que amenacen la nostra economia, per crear conflictes on no n’hi
havia i dividir o intentar fracturar una societat amb tants maldecaps i reptes al davant.

I el pitjor d’aquest envit judicial és que l’alumnat és el que menys importa als qui l’han provocat.

https://www.segre.com/noticies/opinio/editorial/2022/05/10/el_catala_consens_amenacat_170504_1118.html
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ERC ve "más urgente que nunca" modificar
la ley lingüística
ERC considera que la la interlocutoria del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC)
sobre la ejecución inmediata del mínimo de 25% de clases en castellano en el sistema
educativo de Cataluña hace "más urgente que nunca" modificar la Ley de Política
Lingüística autonómica, en la línea de lo presentado el mes pasado en el Parlament por los
propios republicanos, el PSC-Units, JxCat y En Comú Podem.

Así lo ha expresado este lunes la portavoz y secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta,
quien ve "posible el consenso, pero es imprescindible no dilatar más el acuerdo", en alusión a
sus socios de JxCat, que se retiraron finalmente del pacto.

"Intromisiones antipedagógicas"

La diputada secesionista considera que las sentencias que acaban con la inmersión
lingüística monolingüe obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat desde hace tres
décadas suponen "intromisiones antipedagógicas" de los tribunales en el sistema educativo
del Govern.

Así, en opinión de la dirigente de ERC, la decisión judicial acorde al bilingüismo oficial de la
autonomía representa "un nuevo ataque contra la lengua catalana", ante el que hay que decir
que "el catalán no se toca, es pieza fundamental e indispensable para la cohesión social".

"Alejar a los tribunales de la escuela"

Por ello, según Vilalta, la propuesta de reforma de la Ley de Política Lingüística es "más urgente
que nunca", ya que a su juicio se trata de uno de los instrumentos para "hacer frente a este
nuevo embate judicial" --a pesar de que las sentencias judiciales son de obligado cumplimiento
en democracia.

 "Es posible el consenso, pero es imprescindible no dilatar más el acuerdo", ha insistido Vilalta,
quien considera que hay que "alejar a los tribunales de la escuela".

 Tanto la reforma en el Parlament como el decreto que prepara el Govern, ha destacado, "son
las herramientas" necesarias para proteger a las direcciones de las escuelas frente a los
porcentajes mínimos de castellano que reclaman los tribunales.

Aragonès garantiza sale en defensa de "los servidores
públicos"

Por su parte, el presidente el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès --también de ERC--
, ha garantizado este lunes que su Govern se compromete a prestar todo su apoyo a todos
los servidores públicos para que "puedan llevar a cabo su tarea en favor de la cohesión social,
de los derechos y libertades de la ciudadanía, y de la mejora del país".

https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/erc-ve-urgente-modificar-ley-linguistica-catalana_663443_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/erc
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-ordena-ejecutar-forma-inmediata-25-castellano_663266_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/psc-erc-jxcat-comuns-flexibilizar-inmersion-linguistica_622391_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/malestar-erc-parlament_506514_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/inmersion-todo-mentira_561684_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/programa2000-pujol-control-nacionalista-ensenanza-cataluna_578959_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/castellano-lengua-propia-catalanes_372849_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/jose-domingo-ninguna-ley-puede-alterar-sentencias-linguisticas_642845_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/aragones-consellers-suben-sueldo-presupuestos-generalitat_562851_102.html


Aragonès ha defendido el catalán como "uno de los elementos de identificación de la
nación catalana" y como "herramienta compartida". "Las instituciones se basan, y no se
entenderían, sin los servidores públicos. Todos, sin excepción, cuentan con el apoyo y la
defensa de la Generalitat", ha proclamado en la toma de posesión de los nuevos miembros del
Consell de Garanties Estatutàries (CGE), en la que --sin referirse de forma directa a las
sentencias lingüísticas-- ha citado a los servidores públicos de ámbitos como el educativo y el
sanitario.
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Sindicatos educativos catalanes critican el
auto del TSJC sobre el 25% de castellano

Sindicatos educativos catalanes critican el auto del TSJC
sobre el 25% de castellano

Sindicatos educativos catalanes han criticado este lunes por la tarde el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la ejecución de la sentencia del 25% de
educación obligatoria en castellano, que da un periodo de 15 días al Govern para su
cumplimiento.

09/5/2022 - 19:11

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

Sindicatos educativos catalanes han criticado este lunes por la tarde el auto del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) sobre la ejecución de la sentencia del 25% de
educación obligatoria en castellano, que da un periodo de 15 días al Govern para su
cumplimiento.

En un tuit recogido por Europa Press, el sindicato Ustec·Stes ha afirmado textualmente que los
tribunales no pueden decidir la política educativa contra criterios pedagógicos y contra la
cohesión social: "Nos encontrarán firmes defendiendo la escuela en catalán".

En un comunicado, CC.OO. de Catalunya ha pedido "responsabilidad" a los partidos políticos
para que aceleren la modificación de la Ley de política lingüística adaptándose a la Ley de
educación actual y asegurar, así, el modelo de inmersión lingüística con el consenso más
amplio posible, según el sindicato.

La Intersindical-CSC ve este auto como "la consumación de una agresión sin precedentes" al
modelo de inmersión lingüística y a la escuela catalana y ha lamentado la pasividad de la
Conselleria de Educación de la Generalitat ante esta situación, ha informado en un comunicado.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (Sepc) ha hecho un llamamiento a la
desobediencia y ha instado al Govern a asumir la confrontación directa con el Estado: "Las
estudiantes estaremos en primera línea defendiendo el catalán", han dicho en un tuit recogido
por Europa Press. 

http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/3380667/sindicatos-educativos-catalanes-critican-el-auto-del-tsjc-sobre-el-25-de-castellano/
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Diez defiende la 
movilización del 
día 12: «No es 
contra nadie sino 
a favor de León»

   LEÓN 
El alcalde de León, José Antonio 
Diez, animó a acudir a la mani-
festación convocada para este 
jueves en la capital por los sindi-
catos en una jornada de movili-
zación que incluye un paro de 
una hora a las 12 del mediodía. 
«Invito a todos a participar en esa 
manifestación, que no es contra 
nadie sino a favor de León y, lo 
que es más importante para to-
dos y en lo que estamos trabajan-
do todos los leoneses, que nues-
tro futuro. Ojalá sea muy masiva. 
Es difícil igualar a otras anterio-
res, el día no es exactamente lo 
mismo», reconoció antes de inci-
dir en la importancia de que ha-
ya unidad para defender los inte-
reses de la tierra leonesa. 

También el eurodiputado y ex-
concejal de León, Ibán García del 
Blanco, expresó su apoyo a la cita 
reivindicativa. «Animo mucho a ir. 
Es muy importante que nos mostre-
mos conjuntamente, que dejemos 
claro al resto de España y de Euro-
pa que queremos un futuro y que-
remos alcanzarlo conjuntamente».

El exministro 
burgalés 
Aparicio, en el 
comite electoral 
nacional del PP

   VALLADOLID 
El presidente del Partido Popu-
lar, Alberto Núñez Feijóo, pro-
puso ayer la incorporación del 
exministro de Trabajo y Seguri-
dad Social, el burgalés Juan 
Carlos Aparicio, como vocal del 
Comité Electoral Nacional que 
preside Diego Calvo. También, 
se incorporará a este órgano el 
que fuera ministro de Fomento 
en el Gobierno de Mariano Ra-
joy, Iñigo de la Serna como se-
cretario. 

Aparicio fue ministro de Tra-
bajo y Asuntos Sociales entre 
2000 y 2002 y alcalde de Burgo-
sentre 2003 y 2011. 

Durante el Comité Ejecutivo 
celebrado de forma telemática 
en la sede nacional del PP, se ha 
elegido, además, a otros seis 
vocales para formar parte de 
este órgano como Ángeles Es-
teller (Cataluña) ,Pilar Ayuso 
(Castilla-La Mancha), José An-
tonio Martínez Paramo (Ma-
drid), Elisa Pérez (Andalucía), 
Ana Serna (Valencia) y Marta 
Fernández (La Rioja).

Un Ribera excelente y abundante 
La calificación de la añada de la cosecha de Ribera del Duero de 2021 vuelve a ser ‘Excelente’ 
por su color y expresividad cromática / Es la quinta con más uva recogida, 123,1 toneladas

 L. VELÁZQUEZ  BURGOS 
Por su color, su expresividad aromá-
tica y por su potencial de guarda, la 
Ribera del Duero ha calificado la co-
secha 2021 como ‘Excelente’. Se en-
marca así dentro de las grandes aña-
das de la Denominación de Origen 
como lo fueron las de los años 2020, 
2019, 2015, 2011, 2010, 2009, 2004, 
2001, 1999, 1996, 1995, 1989 y 1986. 
«La vendimia 2021 ha sido especial-
mente buena, ofreciendo vinos con 
gran potencia de color, jugosos, dis-
frutables en boca e intensos en su 
expresión. Serán grandes vinos, con 
infinitas posibilidades de envejeci-
miento, vinos potentes y longevos, 
representantes de la mejor Ribera 
del Duero», resume el presidente del 
Consejo Regulador, Enrique Pascual. 

A la hora de calificar la cosecha, el 
Consejo Regulador ha delegado en 
un comité excepcional formado por 
profesionales del sector como María 
José Huertas, sumiller de la Terraza 
del Casino (dos estrellas Michelin); 
Ferrán Imedio, fundador de Gastro-
nomistas.com y uno de los responsa-
bles de ‘Cata Mayor’, el canal de gas-
tronomía de El Periódico; Laura Sán-
chez Lara , periodista de vinos en El 
Español y sumiller; María Millán, ga-
nadora del XXIII Campeonato de 
Sumilleres de Castilla y León y sumi-
ller de Silken- Hotel Villa de Laguar-
dia; Nacho Martínez, sumiller jefe de 
Decántalo; José Antonio Fernández 
Escudero, enólogo y responsable de 
la Estación Enológica de Castilla y 
León; Almudena Sancho, enóloga de 
Viña Vilano; Rebeca Palomo, enólo-
ga y asesora; Xavier Ausás, asesor y 
fundador de Ausás Bodegas y Viñe-
dos y José Manuel Pérez, fundador 

de Dominio de Calogía y asesor de 
Juve & Camps. «Es una de las mejo-
res añadas. Ha habido grandes y ahí 
están en el recuerdo pero esta se 
puede meter entre las cuatro o cinco 
añadas de peso, de mucho peso», 
sostiene José Antonio Fernández Es-
cudero.  

La excelencia llega en un año es-
pecial cuando la Denominación de 
Origen celebra su cuarenta aniversa-
rio. Para ello, el Consejo Regulador 
ha diseñado un programa festivo en 
el que el vino se dará la mano con 
otras expresiones artísticas como la 
música. En agenda, cuatro fechas 

fundamentales: 23 de julio en Peña-
fiel, 30 de julio en San Esteban de 
Gormaz; 20 de agosto en Roa y 23 y 
24 la Gran Fiesta de la Vendimia en 
Aranda de Duero, justo antes del fes-
tival Sonorama Ribera. 

Pasando a la fase gustativa, «nos en-
contramos un buen equilibrio entre al-
cohol, acidez y tanino, así como un 
gran potencial tánico de alta calidad, 
ofreciéndonos unos vinos potentes y 
largos en boca». «Viendo los vinos ela-
borados, esta cosecha apunta a la con-
secución de grandes vinos, destacan-
do especialmente su gran potencial 
para guarda», concluyen. La vendimia 

2021 comenzó el 3 de septiembre y se 
desarrolló durante cincuenta y tres dí-
as, hasta el 26 de octubre. Se recogie-
ron 123.192.182 kilos de uva, siendo la 
quinta cosecha más abundante de la 
historia de la Denominación de Ori-
gen. «Los vinos de la campaña 2021 de 
Ribera del Duero sorprenden en su ex-
presiva y rica gama de colores, colores 
intensos y vivos, con ribetes de tonos 
violáceos muy azulados; en la fase ol-
fativa destacan especialmente los to-
nos procedentes de los taninos dulces 
y las frutas negras y rojas en perfecta 
maduración, junto con recuerdos mi-
nerales y florales», detallan.

Ferrán Imedio, Enrique Pascual y José Antonio Fernández brindan por la añada. E. M. 

VERÓNICA REGLERO  SORIA 
La delegada del Gobierno en Castilla 
y León, Virginia Barcones, lanzó 
ayer en Soria un mensaje a la Junta 
advirtiendo, respecto a «los ríos de 
tinta que han corrido en torno a los 
currículum y calificaciones» que «las 
comunidades autónomas tienen que 
cumplir lo que regulan los Reales 
Decretos sobre evaluación y promo-
ción que ordenan las enseñanzas mí-
nimas en la Educación Primaria y en 
la Educación Secundaria Obligatoria 
puesto que tienen carácter básico y 
se dictan al amparo de las competen-
cias que atribuye al Estado la Cons-
titución española». 

Barcones presentó ayer en la capi-
tal soriana la convocatoria de becas 
del curso 2022-202 del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional 
para la que ya hay registradas, de 
momento, 52.000 solicitudes de Cas-
tilla y León. El año pasado se presen-
taron 33.000 solicitudes de becas 
universitarias y 30.000 de becas no 
universitarias en la Comunidad. 

La delegada subrayó que la Alta 
Inspección de Educación «tiene la 
obligación de comprobar el cumpli-
miento de los requisitos establecidos 
por el Estado en esta materia y, si no 
se cumplen los aspectos básicos del 
currículo, se recurrirá la norma de la 
Junta de Castilla y León que los in-
cumpla».  

Barcones aseguró que «se habla 
torticeramente de la cultura del es-
fuerzo y de que se pretende regalar 
aprobados. Nada más lejos de la rea-

lidad. Lo que se pretende es dejar la 
decisión de si se debe pasar de curso 
o no a los docentes, que son quienes 
más saben». 

Sobre que solo se pueda suspen-
der una vez por etapa, Barcones ase-
guró que «eso está basado en la con-
vicción -no solo de este Gobierno, ya 
que también existe en los países de 
nuestro entorno- de que repetir por 
sí mismo no soluciona los proble-
mas. En España, el problema es el 
del abandono temprano de la educa-
ción-formación. Ahí sí estamos a la 
cabeza de la Unión Europea. En 
hombres, este abandono temprano 
supera el 20% mientras que en la 
Unión Europea no llega al 12%. En 
mujeres, dejan de estudiar casi el 
12% mientras que la media de la UE 

es del 8%. En ambos casos, nuestros 
porcentajes son los más altos de la 
Unión Europea». 

El abandono temprano es el por-
centaje de personas de 18 a 24 años 
que no ha completado la educación 
secundaria de segunda etapa y no si-
gue ningún tipo de estudio-forma-
ción.  

Por su parte, la consejera de Edu-
cación, Rocío Lucas, respondió ayer 
a la delegada, informa Ical. «Somos 
respetuosos con la ley y la cumpli-
mos aún cuando no nos guste por-
que devalúa el sistema educativo», 
dijo En una declaración facilitada 
por su departamento, Rocío Lucas 
aseguró que «precisamente por esa 
devaluación», la Junta no se va a 
«plegar a las exigencias de un Go-
bierno» que a su juicio «quiere llevar 
a los jóvenes a una enseñanza de 
muy baja calidad». «El fracaso esco-
lar no se arregla bajando el nivel. Te-
nemos un modelo educativo de éxi-
to y para la Junta de Castilla y León 
es una prioridad inexcusable defen-
derlo y mejorarlo», afirmó la conse-
jera de Educación.

Barcones exige a la Junta        
que acate la Ley de Educación 
Rocío Lucas: «Somos respetuosos con la ley y la cumplimos aunque no nos guste»
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Urge un consenso político por el catalán,
por Editorial
La orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) de aplicar de forma inmediata el
25% de las clases en cas tellano redobla la tensión del sistema educativo catalán, que lleva
meses en pie de guerra con la Conselleria d’Educació. La decisión del tribunal podría parecer
extemporánea cuando no quedan ni dos meses para finalizar el curso, ya que obliga a los
centros escolares a modificar sus proyectos y someterse al control de la inspección.

Flaco favor harán los partidos al modelo de inmersión lingüística si optan por alimentar el
enfrentamiento en lugar de alcanzar un acuerdo definitivo que blinde el uso del catalán en la
educación. Las continuas dilaciones en la reforma de la ley de Política Lingüística, lejos de
garantizar un mayor consenso de partidos y entidades, han derivado en una inacción que ahora
el TSJC aprovecha para establecer el marco de cumplimiento de la sentencia. El tribunal
reconoce la libertad de la Generalitat a la hora de determinar cómo hacer efectivo el uso
vehicular de las lenguas oficiales, pero también reprende a la Administración catalana por no
actuar.

El Govern está obligado a cumplir la sentencia de la mejor manera posible

La Generalitat esperó al último momento para responder al tribunal que fijó el 25% de las clases
en castellano. Lo hizo esquivando los porcentajes y anunciando una reforma de la ley que no ha
llegado y el desarrollo del régimen lingüístico del sistema educativo. La Generalitat tenía,
además, el compromiso del Gobierno de que la Abogacía del Estado no pediría la ejecución de
la sentencia y así fue. En su escrito, defendía la libertad de la Generalitat a la hora de elegir las
medidas que adoptar para cumplir con la sentencia y recomendaba esperar a apreciar el grado
de cumplimiento. Para el tribunal las expectativas de un acuerdo político para modificar la ley no
son suficientes y la exigencia judicial puede afectar muy negativamente al sistema de inmersión
que tan bien ha funcionado como vía de integración y que garantiza el conocimiento de ambas
lenguas al finalizar los alumnos el periodo de escolarización. Ahora ordena que “como mínimo”
debe ser en castellano la docencia de la misma lengua y la de otra asignatura o materia de
carácter troncal o análogo. En primaria, las troncales son ciencias sociales, ciencias naturales y
matemáticas. En la ESO son matemáticas, física y química y geografía e historia.

Los partidos deben pasar del llamamiento a la desobediencia a usar todas las vías legales para
blindar el modelo castigado por la incertidumbre que causan las decisiones judiciales. El
Govern está obligado a cumplir la sentencia de la mejor manera posible, y el pacto alcanzado
por PSC, ERC, Junts y comunes seguía ese criterio: preservar el catalán desde el consenso.

https://www.lavanguardia.com/opinion/20220510/8254924/urge-consenso-politico-catalan.html
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Justicia efectiva y escuela bilingüe, por
José Domingo
El acceso a la justicia es un derecho fundamental que una sociedad democrática debe
garantizar. Todas las personas deben poder utilizar las herramientas y mecanismos legales para
que se les reconozcan y protejan sus derechos. Decía el profesor Díez-Picazo que "la tutela
judicial efectiva no es solo el derecho a traspasar el umbral de la puerta de un tribunal, sino el
derecho a que, una vez dentro, este cumpla la función para la que está instituido". La función de
un tribunal, ocioso es decirlo, es dictar resoluciones y hacer que se ejecuten.

Estos principios, propios de la normalidad democrática, son cuestionados en Cataluña.
Algunas autoridades consideran una grave anomalía que los ciudadanos reclamen ante los
órganos judiciales sus derechos lingüísticos y no tienen empacho en acusarles falsariamente
de romper la convivencia o de judicializar la política o, lisa y llanamente, de sicarios de partidos
políticos, herederos del franquismo o fascistas.

Con ese entorno de presión es heroico que muchas familias catalanas hayan decidido cruzar el
umbral de la puerta para solicitar en los tribunales su derecho a la escolarización bilingüe.
Recientemente, 1.643 alumnos y padres o madres de alumnos decidieron depositar su
confianza en la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Cataluña (AEB) para que reclamara
la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de diciembre
de 2020 que reconoce su derecho a la escolarización en las dos lenguas oficiales de Cataluña
en, al menos, un 25% en cada una de ellas.

Ha valido la pena. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha dictado un auto que pone
algo de cordura bilingüe en el maltratado panorama de la enseñanza no universitaria catalana.
El auto ha sido recibido con cajas destempladas por el nacionalismo lingüístico y no se han
hecho esperar las apelaciones a la desobediencia y el diseño de artimañas jurídicas para
dejarlo sin efecto.

Pero esta vez los que pretenden que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza lo
tienen complicado. El trascendental auto ata en corto a los responsables del cumplimiento de la
sentencia. Da 15 días al consejero de Educación para que dicte las instrucciones y establezca
las garantías necesarias para que los alumnos reciban de manera efectiva e inmediata las
enseñanzas en catalán y en castellano en una proporción razonable. La "Cataluña insumisa" no
es posible. Al señor Gonzàlez-Cambray la decisión del tribunal le parecerá aberrante (esa
reacción es bastante usual entre los que pierden pleitos) pero no va a tener más remedio que
ejecutarla.

Por mandato legal, el Gobierno de España debe garantizar la enseñanza en castellano en el
sistema educativo. Esa competencia es irrenunciable. Hasta ahora no ha mostrado mucho celo
en llevarla a efecto, pero para estimular su cometido el tribunal ha requerido a la Alta Inspección
del Estado para que verifique el cumplimiento de la sentencia en el conjunto del sistema
educativo catalán e informe al tribunal de la actividad desplegada por el Departamento para ello.

No es demasiado complicado. Basta con solicitar un certificado con las medidas adoptadas a
los directores de los centros educativos de Cataluña. En esa petición de información no estaría
de más recordar que la falsedad en documento oficial es un delito contemplado en el artículo

https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/justicia-efectiva-escuela-bilingue_663470_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/democracia
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/dictadura-franquista
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/bilinguismo
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/asamblea-por-escuela-bilingue-aeb
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-cuenta-atras-eliminacion-inmersion_421725_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/tsjc-ordena-ejecutar-forma-inmediata-25-castellano_663266_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/puigdemont-insta-desobedecer-ejecucion-25-castellano_663344_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/politica/cambray-ve-aberrante-ejecucion-25-castellano-presentara-recurso_663305_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/tag/gobierno
https://cronicaglobal.elespanol.com/pensamiento/zona-franca/impunidad-nacionalista-en-escuela-alegria-beltran_548601_102.html


390 del Código penal y lleva aparejada penas de prisión.

Al final, la gran esperanza del consejero de Educación es lograr que a la Asamblea por una
Escuela Bilingüe de Cataluña le cierren las puertas de los tribunales en sus narices. A lo largo
del proceso ha insistido en que carece de legitimación activa. Obstaculizar el ejercicio de los
derechos por parte de los ciudadanos suele ser uno de los ejes de actuación de los gobiernos
totalitarios. Siempre es incómodo tener a personas que traten de corregir las arbitrariedades de
las administraciones túblicas. No se esperaba menos de un gobierno que defiende en
exclusividad la enseñanza en catalán en el sistema educativo, tiene auténtico pavor a la
convivencia lingüística y es hispanofóbico.

En contra de lo pretendido, el tribunal ha reconocido por unanimidad la legitimación de la AEB
para la defensa de los intereses colectivos en el conjunto del sistema educativo. También ha
fracasado en esa intentona. Malas noticias para el consejero: la AEB viene para quedarse en
las salas de justicia, los alumnos catalanes más protegidos.
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La recién acordada coalición 
Por Andalucía –fruto de un pac-
to alcanzado in extremis el vier-
nes entre Podemos, IU, Más Pa-
ís, Verdes Equo, Alianza Verde 
e Iniciativa del Pueblo Andaluz– 
presentó ayer a última hora de 
la noche un escrito de subsana-
ción ante la Junta Electoral de 
Andalucía como fórmula para 
buscar que se incluya a Pode-
mos y estén en ella las seis for-
maciones que firmaron el 
acuerdo, según avanzó Efe. 

Los servicios jurídicos consi-
deran que esa es la fórmula más 
adecuada para buscar el registro 
conjunto de los 6 partidos. Po-
demos finalmente no recurrió 
ante la Junta Electoral Central 
la no aceptación del registro de 
la coalición completa que se en-
vió fuera de plazo, según fuen-
tes de la formación morada, que 
inicialmente habían comunica-
do que sí lo iban a hacer. Ese re-
curso tendría poco recorrido, ya 
que el registro de la coalición 
que incluye a Podemos llegó 14 
minutos tarde. La coalición que 
hay ahora registrada no incluye 
a Podemos ni Alianza Verde. ●

Podemos 
Andalucía envía 
una subsanación 
para su inclusión 
en la coalición

ELENA OMEDES 
elena.omedes@20minutos.es / @ElenaOmedes 

La nueva ley educativa –la 
Lomloe, conocida como ‘ley 
Celaá’– traerá consigo una re-
novación de los contenidos que 
se impartirán en las aulas a tra-
vés de los nuevos currículos 
educativos en todas las etapas, 
sustentados en un modelo más 
basado en el aprendizaje de 
competencias, en el ‘saber ha-
cer’. Se implantarán ya desde 
septiembre para los cursos im-
pares y en 2023-2024, para los 
pares. Los cambios no han sido 
bien recibidos por todo el mun-
do y ha habido puntos contro-
vertidos. Algunos de los espe-
cialistas que han participado en 
su elaboración han hablado 
con 20minutos  sobre el nuevo 
modelo educativo y cómo se 
fraguó. 

EVITAR APRENDER DE MEMORIA 
Según el subdirector general de 
Ordenación Académica, Lucio 
Calleja, se ha tratado de evitar 
que el alumno «aprenda por 
aprender», definiendo las ocho 
competencias específicas que 
un estudiante deberá haber ad-
quirido al fin de su etapa esco-
lar: comunicación lingüística; 
plurilingüe; digital; matemáti-
ca y STEM; personal y social; 
ciudadana; emprendedora; y 
conciencia y expresión cultural. 
PROMOCIÓN DE ALUMNADO 
Una clave de la reforma y obje-
to de polémica ha sido el mayor 
peso que ha pasado a tener el 
cuerpo docente en cuanto a la 
promoción de los alumnos. Un 
equipo de profesores decidirá, 
por ejemplo, si permite que un 
estudiante con suspensos pase 
de curso en la ESO, o si titula 

en Bachillerato con una mate-
ria sin aprobar. «No imagino 
que fuera noticia que las deci-
siones sobre la situación de un 
enfermo las tome un equipo 
médico», afirma Calleja, que in-
forma de que a nivel internacio-
nal se pide a España que los do-
centes no tomen tantas decisio-
nes de manera individual. 

ÉTICA POR FILOSOFÍA EN ESO 
La ausencia de la asignatura de 
Filosofía en 4.º de la ESO de for-
ma obligatoria, pese a que tam-
poco estaba incluida en el currí-
culo anterior, ha causado con-
troversia. Incluir Ética en lugar 
de Filosofía fue una decisión 
que, según Calleja, se tomó te-
niendo en cuenta el «desarrollo 
madurativo» de los estudiantes. 
«Hemos garantizado una pre-
sencia fundamental en Bachi-
llerato, cuando tienen una ma-
durez suficiente como para po-
der abarcar los contenidos de 
manera profunda y crítica». 
RESPONSABILIDAD ECOSOCIAL 
Dentro de la asignatura de Valo-
res Éticos, que abarca una se-
rie de áreas como la igualdad de 
género o la competencia cívica, 
el Gobierno ha incluido por pri-
mera vez de forma explícita la 
«responsabilidad ecosocial». 
«Vivimos en sociedad, y eso hay 
que trabajarlo, pero también vi-
vimos en el planeta», defiende 
Silvia Velázquez, la coordinado-
ra al frente del equipo que desa-

Los especialistas que han elaborado 
los nuevos currículos desvelan algunos 
de los cambios que llegarán a las aulas

«En la ESO no hay madurez 
suficiente para la Filosofía»

#Educación rrolló todo lo relacionado con 
Filosofía, Historia y Ciudadanía.  
HISTORIA EN BACHILLERATO 
La Historia en Bachillerato ha 
sido también polémica. Educa-
ción decidió que en 2.º se impar-
tiera solo desde 1812. «Tiene su 
lógica. Los currículos de Fran-
cia o de Canadá se circunscri-
ben a esa etapa. No se puede dar 
desde la prehistoria, porque ya 
se ha ido estudiando en las otras 
etapas», especifica Velázquez.  
ALFABETIZACIÓN DIGITAL 
Marta Reina dirigió y coordinó 
el grupo de competencia digital, 
otra área que ha cobrado espe-
cial relevancia con la reforma 
educativa. «Hemos incluido 
desde Infantil la alfabetización 
digital», explica. Se pretende  
que el alumno sepa realizar bús-
quedas en internet a través de  
fuentes fiables y que sea capaz 
de identificar los riesgos del uso 
de las nuevas tecnologías. 
COMPETENCIA PLURILINGÜE 
Isabel Murcia coordinó este gru-
po. «Teníamos muy claro que el 
alumnado debe mejorar su co-
municación en lengua extran-
jera, y a partir de ahí trabajar dos 
elementos más, que son el plu-
rilingüismo y la interculturali-
dad», explica. Respecto a las len-
guas clásicas –latín y griego– , se 
enfocaran como una herra-
mienta para aproximarse a la 
actualidad, más allá de la me-
ra traducción del texto. ●

REACCIONES 

«No imagino que fuera 
noticia que un equipo 
médico tome decisiones 
sobre la situación de 
un enfermo» 

LUCIO CALLEJA  
Subdirector general de Ordenación Académica 

«Los currículos de 
Francia o Canadá se 
circunscriben a la 
historia contemporánea 
[en Bachillerato]» 

SILVIA VELÁZQUEZ  
Coordinadora de Filosofía, Historia y Ciudadanía
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Així justifica el Govern espanyol el final de
les xifres romanes i la regla de tres a
Primària
El Govern espanyol ha defensat que els currículums educatius no incloguin ni les xifres romanes
ni la regla de tres en l’assignatura de Matemàtiques en l’Educació Primària en resposta escrita a
una pregunta parlamentària sobre la seua exclusió realitzada per Vox. Segons assenyala
l’Executiu, la no-incorporació de les xifres romanes i de la regla de tres és d’acord amb la
proposta del Comitè Espanyol de Matemàtiques (CeMat) al seu document 'Bases per a
l’elaboració d’un currículum de Matemàtiques en Educació no Universitària'.

"No s’ha inclòs el sistema romà de numeració ja que presenta seriosos dubtes quant a la seua
contribució al sentit matemàtic, ja que no es poden utilitzar per estimar i aproximar, compondre i
descompondre números, buscar relacions i patrons en els números, utilitzar diferents nivells de
precisió, no permeten realitzar operacions aritmètiques de forma operativa", justifica el Govern
central.

No obstant, precisa que ja que el coneixement del llegat cultural derivat de l’Imperi Romà és
"fonamental", en especial a Espanya, "el currículum no exclou que es puguin estudiar les xifres
romanes, com a element cultural, en altres àrees de l’Educació Primària o fins i tot en l’àrea de
Matemàtiques," en els diferents epígrafs que es recullen en els sabers del Reial Decret
d’ensenyaments mínims de Primària, sobre aspectes culturals i socials de les Matemàtiques.

Respecte a la proporcionalitat, "és procedent indicar que és un dels sabers que s’ha inclòs com
a mínim, ja que la resolució de problemes en situacions de proporcionalitat, tant directa com
inversa, és imprescindible per al desenvolupament de la competència matemàtica," afirma
l’Executiu, que sosté que "la regla de tres, com indica el seu nom, és un algoritme rutinari, que
no implica cap tipus de raonament."

Així, defensa que, des de la perspectiva de la didàctica de les Matemàtiques, es mostra que "la
regla de tres, fora de context, produeix dificultats en l’ensenyament del raonament proporcional".
"El desenvolupament de la competència matemàtica, en particular, el raonament sobre les
situacions d’existència o no de proporcionalitat, és imprescindible; però el nou currículum de
matemàtiques ha evitat l’ús de regles, trucs o pautes algorítmiques no raonades. Això no obsta
perquè, una vegada garantida la comprensió dels sabers de la proporcionalitat, es puguin
incorporar regles, trucs o pautes algorítmiques," conclou.

https://www.segre.com/noticies/lleida/2022/05/09/aixi_justifica_govern_espanyol_final_les_xifres_romanes_regla_tres_primaria_170464_1092.html
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Els ‘Xuklis’ fets per alumnat d’Educació
prenen vida en nou curtmetratges - La
Manyana
Com cada any, des d’en fa nou, la Facultat d’Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) de
la Universitat de Lleida (UdL), ha lliurat a l’Associació de familiars i amics de nenes i nens
oncològics de Catalunya (AFANOC) delegació de Lleida, els ‘Xuklis’ que han realitzat l’alumnat
del centre. Repetint l’experiència de l’any passat, aquests ninos que ha popularitzat AFANOC
per sensibilitzar sobre aquesta malaltia, prenen vida en nou curtmetratges de creació pròpia.
Cadascun és diferent, d’acord amb la temàtica de cada capsa de Xukli. Així troben les petites
històries d’

El Xukli jardiner

, La Xukli de les arts, 

El Xukli menjapors

, 

El Xukli de les emocions

, 

La Xukli bombera

, 

El Xukli estima’t

, Xukli: vida y aire,

 El Xukli literari

 i 

Projecte Xukli

.

En l’interior de cada capsa de ‘Xukli’ hi ha un enllaç a YouTube o un codi QR a l’audiovisual i
material didàctic dissenyat i construït per sensibilitzar sobre el càncer infantil i juvenil. Aquest
material, explica Astudillo, està pensat per utilitzar-lo amb alumnat d’educació infantil i dels
primers cursos d’educació primària, tot proporcionant recursos perquè puguin dur a terme
activitats d’aprenentatge vinculades amb l’experimentació, la creativitat, la natura, l’art, les
emocions, etc. Tant el Xukli com els materials emprats són reciclats.

En la seua elaboració hi han participat la quarantena d’estudiants de l’assignatura Arts visuals i
creativitat de 4t curs del Grau d’Educació Infantil de la FEPTS, tutoritzats per Marisé Astullido,

https://www.lamanyana.cat/els-xuklis-fets-per-alumnat-deducacio-prenen-vida-en-nou-curtmetratges/
https://youtu.be/xUHr3Dexpj4
https://youtu.be/yHF8mrsJ1D0
https://youtu.be/-3lWjvu2AP8
https://drive.google.com/file/d/1p_g8LxXjcbCmDnM0BIhPACGa9VXjJFGh/edit
https://www.youtube.com/watch?v=Rc6ff78CbDc
https://www.youtube.com/watch?v=QYZB34_6aOA
https://vimeo.com/705419638/772134f38c


que han estat presents en l’acte de lliurament del Xuklis. També hi han assistit el cap d’estudis
d’educació infantil i primària, David Aguilar, i la coordinadora delegada d’AFANOC a Lleida,
Victoria Cano.

Alguns del nou ‘Xuklis’ viatjaran fins Barcelona per quedar-se a la Casa dels Xuklis, el projecte
més emblemàtic d’AFANOC com a recurs temporal per a les famílies que han d’anar a la capital
catalana pel tractament dels seus fills i les seues filles i que enguany celebra els seus 10
primers anys de vida. La resta, són per escoles i centres col·laboradors de l’Associació.
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El Robolot exporta el model educatiu a
altres comunitats autònomes |
NacióGarrotxa
El

Robolot 2022

ha deixat una empremta que s’allargarà en el temps i en l’espai. El certamen de robòtica
didàctica que s'ha celebrat a

Olot

ha tancat portes aquest cap de setmana, però

els seus coneixements s’aplicaran

ben aviat a d’

altres comunitats autònomes

i es tindran en compte en el nou c

urrículum educatiu d’ESO i batxillerat

el curs vinent.    

La Fira Steamakers: un model a seguir fora de Catalunya

La

Fira Steamakers

va néixer l’any passat i, enguany, s’ha consolidat del tot. L’objectiu d’

ajudar als alumnes

a crear projectes de robòtica relacionats amb l’entorn i, després, poder mostrar-los i compartir-los
amb altres estudiants ha estat tot un èxit.

Aquest 2022 la fira

ha comptat amb més del doble de participants

que l’any passat i ha cridat l’atenció d’altres comunitats autònomes. I és que

València, Andalusia i Cantàbria

ja han demanat poder exportar aquest format a les seves respectives comunitats. Una delegació
de les tres comunitats ha estat al Robolot d’aquest any per a veure com es du a terme el

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/26524/robolot-exporta-model-educatiu-altres-comunitats-autonomes


certamen i poder

agafar idees per implementar-les als seus respectius llocs

. En aquest sentit, des del

Robolot Team

s’ha ofert una

formació específica als responsables d’aquestes comunitats

per tal d’explicar tota la part pedagògica que hi ha rere una fira d’aquestes característiques. Des
d’Andalusia ja han confirmat que aquest pròxim mes de juny

faran una estada a Olot per assistir a aquesta formació,

impartida per l’equip de Robolot Team.    

El Robolot i el nou currículum d’ESO i batxillerat del proper curs

Les

modificacions dels nou currículum educatiu d’ESO i batxillerat

del proper curs han generat molts dubtes i preguntes entre el professorat. Al Robolot 2022 s’ha
tractat aquesta qüestió amb educadors, pedagogs i enginyers de diversos àmbits i s’ha fet
arribar també al Departament d’Educació. L’equip de Robolot Team s’ha reunit de manera
informal amb el

director general d’Innovació Educativa i Currículum

, Joan Cuevas, i amb la directora general de Planificació en l'àmbit d’Universitats i Recerca del
Departament d'Empresa i Coneixement,

Mercè Chacón

, per a exposar-los l'opinió al respecte i aportar-los el coneixement en la matèria. 

Aquest diumenge, els experts convidats a la

residència FaberLlull d'Olot

i els membres de Robolot Team han debatut

com aplicar els conceptes de tecnologia que marca el nou currículum d’ESO i batxillerat

de forma efectiva a les aules. D’aquest interessant debat n’han sortit

eines pedagògiques i material didàctic

que l’equip de Robolot Team oferirà al professorat interessat aquest mes de juny vinent, amb
una formació que servirà com a orientació per



encarar les noves assignatures que entraran en vigor el proper curs acadèmic

.  
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Qui sembra vents, recull tempestats - El Diari de l'Educació

Una manifestant en les vagues del passat mes de març | Foto: Pol Rius

L’actitud del conseller ens està portant a un greu deteriorament de la marxa en els centres educatius i això sí va dels “interessos de l’alumnat”.  L’educació
és quelcom més complex que una fàbrica de caragols en la qual pots imposar una màquina nova i els treballadors i treballadores s’hi han d’adaptar.
L’educació és cabdal pel futur de la nostra societat i en ella hi juguen molts factors, ideològics, econòmics, polítics… I, per tant, el consens és bàsic. Però, a
més, estan les condicions en què es portaran a terme aquests consensos, i, per tant, els pressupostos i les condicions laborals dels que hauran d’executar-
los (o sigui, el professorat) són fonamentals.

Però el nostre conseller no ha entès res de tot això, i es creu que la seva actitud impositiva per sobre de tots el portarà a la millora de l’educació. Res més
lluny de la realitat. Qui està cada dia a l’aula amb l’alumnat són els i les mestres, els professors i professores, i posar pals a la roda a la seva feina,
evidentment, no ajuda a millorar-la. ¿Per què no deixa que el professorat faci la seva feina? ¿Per què no posa els recursos que fan falta per dur a terme una
qüestió tant difícil com és l’educació dels futurs ciutadans i ciutadanes? ¿Per què no fa el possible perquè en els centres i en les aules hi hagi ganes,
il·lusió, participació, innovació i respecte? ¿Potser es pensa, aquest conseller, que amb un professorat desvalorat, acusat, esporuguit, empipat i maltractat
millorarà l’educació?

Tothom té clar, fins i tot el mateix Sr. Cambray i la seva inspiradora Fundació Bofill, que manquen recursos (el famós 6 % de la LEC); que hi ha massa
alumnes per aula; que el professorat no té temps per reunir-se, coordinar-se i treballar conjuntament; que la segregació escolar és una de les xacres que
arrosseguem des de fa massa temps; que la doble xarxa hi té molt a veure en la segregació i en l’infrafinançament de l’educació pública; que l’actitud
d’algunes direccions (a partir del famós decret de plantilles) està creant un gran malestar en els centres; que el grau d’interinatge és insuportable… ¿Per
què, llavors, aquesta seva actitud intransigent que no resol cap d’aquests problemes?

¿O es pensa que avançant cinc dies el curs escolar ja ha solucionat tots els problemes de conciliació familiar? ¿O que imposant un currículum (que no té
cap ni peus) eliminarà el fracàs escolar? ¿O que sense invertir en educació canviaran les condicions de treball del professorat? ¿O que si els directors i
directores manen molt (seguint el seu exemple) els centres funcionaran com una seda?

Qui està cada dia a l’aula amb l’alumnat són els i les mestres, els professors i professores, i posar pals a la roda a la seva feina, evidentment, no
ajuda a millorar-la

La veritat és que costa molt d’entendre l’actitud d’aquest conseller. I no hi ha dret que tracti el seu professorat amb el menyspreu que ho fa, que al seu temps
és un menyspreu cap a l’alumnat, cap a les famílies i cap a l’educació en general. Les paraules se les emporta el vent… i les seves paraules, a més, estan
plenes de contradiccions.

Volen “transformar l’educació”, però el professorat no té hores per pensar, per provar el que funciona o el que no funciona, i així no es pot transformar res (la
ràtio alumnes/professor ha empitjorat un 23%, cosa que s’ha aconseguit sobretot gràcies a incrementar l’horari lectiu del professorat i sotmetre’l a
l’empitjorament generalitzat de les seves condicions de treball).

https://diarieducacio.cat/qui-sembra-vents-recull-tempestats/
https://diarieducacio.cat/qui-sembra-vents-recull-tempestats/


Parlen de la partida pressupostària per educació del 2022 com a “la partida més elevada de la història del Departament d’Educació, i la segona més alta
dels departaments del Govern”. Quan, segons la pròpia Llei d’Educació de Catalunya, fa una dècada que hauríem d’haver arribat al 6% i avui dia  no estem
ni a la meitat, no passa del 2,74 %. Segons Xavier Diez, si ens comparéssim amb els 192 estats amb seient a l’ONU, Catalunya ocuparia el lloc 160, i dins
de la Unió Europea, seríem el 28 de 27. El més pròxim a nosaltres, i últim, és Romania, amb una inversió d’un 3,3%.

Volen molta autonomia dels centres, però amb el decret de direccions i el decret de plantilles això vol dir la voluntat de les direccions i cada vegada menys
participació i menys democràcia en els claustres. Però no només això, l’autonomia curricular dels nous currículums, un 20 % d’hores, no farà més que
augmentar les desigualtats i, per tant, la segregació escolar.

Parlen de diversitat i d’adaptació a l’alumnat, però imposen una única metodologia “educació competencial i aprenentatge per projectes” amb la qual cosa
es carreguen la real autonomia i la diversitat, que és una de les grans qualitats de l’educació pública. Es carreguen l’educació tradicional i menyspreen la
memòria i els coneixements, oblidant que no hi ha comprensió si no hi ha memòria, igual que no hi ha creativitat, ni pensament crític, sense coneixement.

Proposen uns currículums que comencen dient: “El currículum ha de contribuir al benestar emocional generant iniciatives que ajudin als infants i a les noies
i els nois, en general, i en especial a qui està en situació vulnerable, a desenvolupar les competències emocionals, que partint de l’autoestima van des de la
consciència i la regulació emocional a l’autonomia personal i la competència social”. ¿Com pot ser aquesta preocupació pel “benestar emocional” de
l’alumnat i la poca preocupació pel benestar del professorat?

Però, de fet, tampoc els interessa el benestar de l’alumnat. “El discurs de la Intel·ligència Emocional com a discurs emocional dominant és còmplice de
contribuir a la promoció de subjectes adaptables a un sistema liberal, mercantil i competitiu sobre el qual es concreta la vida educativa i social”, tal i com
explica David Menéndez. I tal com ho corroboren les mateixes paraules del director general d’Innovació, Joan Cuevas (abans cap de projectes de la
Fundació Bofill): “Entrem en una situació extrema de no tenir suficients recursos per l’administració pública i tindrem sectors de la població amb alts nivells
de vulnerabilitat. Hem de pensar quin paper té l’escola per preparar la societat per ser més resilient“. O sigui, es tracta de condemnar l’alumnat a una
confortable ignorància formant ciutadans acrítics i dòcils amb el sistema que, com ja tothom sap, serà molt dur per a la majoria de les classes populars.

No hi ha diners per augmentar el professorat ni per treure els molts barracots que encara existeixen,  però el conseller presenta un document sobre “Nous
aprenentatges, nous espais”, que estableix les bases per uns “nous criteris constructius i de transformació dels centres” que donin resposta als nous
aprenentatges.

Volen acabar amb la segregació, però no es plantegen disminuir els concerts educatius (que són una de les fonts més gran de segregació), ans el contrari,
ara els hi donaran més diners perquè compleixin el que marca la llei, que és complir amb la seva funció social i escolaritzar tot tipus d’alumnat, inclòs
evidentment l’alumnat més vulnerable.

I tampoc hi ha diners per augmentar el professorat, però sí per ampliar la “Transformació digital educativa”, que comporta posar a disposició 8.229
ordinadors, 10.639 dispositius tipus tablet o chromebook i 1.325 sistemes de projecció de gran format amb interactivitat, amb una inversió de 246,8M€.
Sense escoltar tampoc les veus que alerten sobre les conseqüències negatives de l’excés de pantalles a l’aula o de la seva poca influència en la qualitat
de l’educació: “L’evidència està demostrant que la tecnologia no suposa una millora en l’aprenentatge” Pablo Garaizar, professor d’Enginyeria Informàtica
de Deusto i membre de Deusto Learning Lab.

En definitiva, raons no els hi falten als sindicats, al professorat i a les famílies. Potser ja seria hora que el conseller Cambray canviés la seva actitud o, si no
en sap més, es dediqués a una altra cosa. No estem en condicions de jugar i fer experiments amb una cosa tant important com és l’educació pública
d’aquest nostre país.
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Catalunya redueix les taxes dels 130 graus
universitaris més cars
Catalunya fa un pas més cap a la reducció dels preus públics de graus i màsters universitaris
per aconseguir que d’aquí a tres anys totes les carreres valguin el mateix i que els crèdits costin
menys de 17 euros. La consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, va presentar ahir la
proposta de preus de les universitats públiques catalanes per al proper curs 2022-2023. La
proposta rebaixa el cost dels graus de mitjana i alta experiencialitat -aquells que requereixen
moltes pràctiques, laboratori i treball de camp– i dels màsters que es requereixen per a l’exercici
de determinades professions.

Així, els 130 graus més cars es rebaixaran un 30%, de manera que passaran a ser uns 500
euros més barats. Es tracta dels graus de coeficient B i C (mitjana i alta experimentalitat), el preu
dels quals es fixarà en 18,46 euros, un 33% i un 26% menys respectivament del que costaven
fins ara: 25,04 euros per crèdit B i 27,67 euros, el C.

Graus de coeficient C (d’alta experimentalitat) són Medicina, Infermeria i enginyeries. I graus de
coeficient B (experimentalitat mitjana) són, per exemple, Biologia Molecular, Biotecnologia,
Periodisme, Disseny Digital o Disseny de Videjocs.

Segons va assenyalar Geis, un estudiant d’aquestes carreres que es matriculi de 60 crèdits –un
curs estàndard– s’estalviarà uns 500 euros. Per exemple, un estudiant de Medicina passarà de
pagar 1.660 euros a pagar-ne 1.107, 553. En cas d’un estudiant de Periodisme, un curs de 60
crèdits serà 395 euros més barat.

En els graus de coeficient A (d’experimentalitat baixa, com ara Filosofia, Filologia, Dret o
Educació), el preu del crèdit es manté en 17,69 euros. Aquestes titulacions ja es van rebaixar un
30% el curs 2020-2021.

Equiparació de tots els graus

Geis va destacar que es fa el primer pas per equiparar tots els graus. «D’aquí a tres anys totes
les carreres valdran el mateix, de manera que un futur metge pagarà el mateix que un futur filòsof
o un filòleg», va dir. L’objectiu és evitar que els alumnes elegeixin carrera per motius econòmics.

https://www.diaridegirona.cat/catalunya/2022/05/10/catalunya-redueix-les-taxes-dels-65911881.html
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