
FINESTRA D’OPORTUNITAT 

per Cristóbal Marqués 
(Politòleg i Vicesecretari d’Organització del PP de Menorca). 

 

Trilingüisme, una aposta de futur 

El primer pas per resoldre un problema és reconèixer que existeix aquest problema, i 

òbviament el tenim, ho hem viscut aquesta setmana a les Illes Balears amb l’inici del curs 

escolar i l'aplicació del TIL (Tractament Integral de Llengües), el qual pretén implantar el 

trilingüisme, de forma progressiva, durant els propers cinc anys en tots els col·legis públics i 

concentrats de les Illes. 

Entenc que hi hagi un descontent generalitzat entre els educadors, tota la societat està 

patint les conseqüències d'una crisi que afecta tothom, i l'educació també està patit 

aquestes conseqüències. Per això no puc negar que comprenc que les retallades que sofreix 

tota la societat, també afectin molt als docents. Les retallades de sou, l'augment d’alumnes 

per classe, i el més important, la difícil tasca d'educar als nostres joves, no és un treball fàcil 

avui en dia. A més, aquest curs es veu agreujat amb la implantació d'un nou model educatiu 

trilingüe. 

El trilingüisme no és una idea boja del govern de torn, hi ha una explicació, Balears està a la 

cua d’Espanya en resultats educatius, i Espanya està a la cua d’Europa, per tant som molts 

conscients de la situació actual educativa. També que la nostre comunitat té una 

dependència molt clara del turisme, per tant, creiem que l’anglès ha de ser una de les portes 

que ens obri un futur millor a tots els ciutadans d’aquesta comunitat. No és un experiment, 

fa temps que s’estan portant a terme programes pilots provinents d’Europa, com el British, 

basada amb una educació trilingüe i amb molts bons resultats. 

Però tot això no ens pot fer oblidar que hi ha un gran consens a l'hora de dur a terme el 

trilingüisme, fins i tot una gran part del professorat que ha escollit fer vaga no rebutja 

directament el trilingüisme. Per ells, el principal problema el trobem als terminis, llavors, hi 

ha que negociar i buscar solucions per establir aquets terminis d’aplicació, i com afectarà als 

nostres nens. És hora de negociar per arribar a un consens, i és el que estan fent en aquets 

instants els sindicats i la Conselleria.  



El Partit Popular de les Illes Balears va ser el creador de l’actual sistema d’immersió 

lingüística a favor del català. Ara és el moment de pujar un esglaó més, fa anys que s’està 

apostant i treballant perquè el trilingüisme sigui una realitat, conscients que en cap cas és 

una tasca fàcil. Sabedors que el domini d'idiomes és bàsic pel futur d’aquesta societat, 

també que anem amb molt retard en comparació a Europa, i és culpa de tots, no cal amagar-

se, benvinguda sigui l’autocrítica. Tan simple com l'obsessió de traduir totes les estrenes 

televisives, en comptes de veure'ls en V.O. com la resta d'Europa, cal aprendre dels nostres 

veïns. 

El domini de l'anglès és la base per a l'educació del futur, ho assegura tothom, llavors fem-

ho, treballem per aplicar-ho. I això mai anirà en detriment de deixar d'estudiar les nostres 

llengües, el català i el castellà, aquest no ha de ser el problema, per molt que alguns ho 

volen fer veure. Prefereixo que els meus futurs fills dominin tres idiomes, amb els avantatges 

que això comporta, al fet que es quedin encasellats amb solament un idioma. Ara cal 

explicar-ho als pares i mares preocupats, responsables, a professors, parlar amb ells, donar-

los molta més informació, i sobre tot parlar amb ells.  

És cert que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va paralitzar cautelarment 

l’aplicació del TIL, no es pot negar una evidència, però tampoc es pot amagar que el va 

paralitzar tant sols per un annex del projecte, que parla de les dates d’aplicació. En cap cas 

troba vulnerat cap dret, ni als alumnes, ni a cap de  les llengües oficials del nostre poble. 

Tampoc es pot amagar que el TSJIB acaba de rebutjar la paralització del decret llei sobre el 

trilingüisme.  

Sigui com sigui, és l'hora del diàleg, d'explicar les coses, de reunir-se amb professors i pares 

realment preocupats per com s’està duen a terme el projecte TIL. El Govern Balear i la 

Conselleria han de fer un esforç incansable per explicar-ho a tota la societat, informar a 

tothom, anar col·legi per col·legi, municipi per municipi i a cada associació de pares. Així 

podrem comprovar com és un projecte difícil, que requereix un esforç per part de tots, però 

també és projecte que ens farà pujar un esglaó en el món educatiu, i ens obrirà moltes 

portes d’Europa. 

 


