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ENSENYAMENT

Alumnes de 4t d’ESO de l’Escola La Salle Comtal fent un examen, en una imatge d’arxiu. PERE TORDERA
LAIA VICENS / DANI S. UGART
BARCELONA / MADRID

En plena ofensiva del govern espanyol contra la immersió lingüística,
l’executiu de Mariano Rajoy va rebre ahir un dur revés amb el qual no
comptava. El Tribunal Constitucional (TC) va anul·lar la part de la
Lomce –la llei educativa coneguda
popularment com la llei Wert– que
obligava la Generalitat a finançar
l’ensenyament en castellà a les famílies que ho demanessin. La sentència considera inconstitucional la
fórmula ideada per l’exministre
d’Educació José Ignacio Wert
d’obligar les autonomies –bàsicament, Catalunya– a pagar 6.000 euros anuals per alumne per estudiar
en un centre privat en castellà si no
hi ha places a l’escola pública.
La sentència posa fi a les anomenades beques Wert, que, tot i anunciar-se com una de les mesures estrella de la llei, han acabat tenint
una demanda més aviat pobra
–unes 150 famílies les han demanat
al ministeri, que ha aprovat tan sols
50 sol·licituds–. La fórmula ideada
per Wert era finançar amb fons públics la matriculació en centres privats dels alumnes que volien escolaritzar-se en castellà. L’ajut de 6.057
euros per alumne es descomptava
de la transferència que l’Estat feia
a la Generalitat, que era qui acabava
assumint el cost de la mesura.
L’argument del tribunal és una
doble estocada al govern del PP. Primer, perquè dona la raó a la Genera-

El TC anul·la la via
Wert per estudiar
en castellà
El tribunal considera que obligar la Generalitat a
pagar 6.000 euros per alumne envaeix competències

litat, que va recórrer al TC la Lomce, considerada un dels vaixells insígnia de la primera legislatura de
Rajoy. La sentència sosté que la llei
envaeix competències autonòmiques i vulnera l’autonomia financera de la Generalitat, perquè decidia
“discrecionalment” sobre una despesa que correspon només a l’administració catalana. I segon, perquè
la interlocutòria trastoca les intencions del govern espanyol, que feia
tot just uns dies que havia anunciat els seus plans per facilitar l’ensenyament en castellà aprofitant que
ara controla la conselleria d’Ensenyament per l’aplicació del 155.
“No ens va bé”, van reconèixer
fonts del PP ahir. Públicament, el
ministre d’Educació, Íñigo Méndez
de Vigo, va limitar-se a dir que hauran de “portar” la sentència a les se-

Immersió
El PP admet
que la
sentència
condiciona els
plans del
ministeri

ves “reflexions”. Una mica més clar
va ser el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, que va admetre
que el text del TC “condiciona” els
plans de l’executiu espanyol, encara
que no va precisar en quin sentit. En
qualsevol cas, la sentència refredarà
per força l’estratègia d’un ministeri d’Educació obstinat a fer del castellà llengua vehicular a l’escola. Fa
uns dies es va posar sobre la taula la
possibilitat d’incloure la casella per
al castellà en el formulari de preinscripcions, una idea molt complicada
de dur a la pràctica pel risc jurídic
que comporta –és contrària a la llei
d’educació de Catalunya, la LEC–.
Per això, ara pren força una nova via:
augmentar fins al 25% el nombre de
classes en castellà, esprement al màxim la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que

avala aquesta mesura. Ara bé, tot i
els obstacles en el desplegament
dels plans del govern espanyol, l’executiu de Rajoy manté la voluntat política d’aconseguir que el castellà sigui llengua vehicular a l’escola catalana. De retruc, el fet de revifar el
debat sobre la immersió respon
també a un cert tacticisme polític:
d’una banda, apressar l’independentisme a formar govern; i, de l’altra, marcar perfil davant d’un Ciutadans en auge, que ha presentat batalla en el flanc més espanyolista,
sobretot arran del 21-D.
L’Estat té raó en les revàlides

En la mateixa sentència, el Tribunal Constitucional dona la raó al
govern espanyol pel que fa a la regulació de les proves d’avaluació
d’ESO i batxillerat, les anomenades
revàlides. El TC considera que l’Estat té potestat per establir els criteris d’avaluació i les característiques
de les proves finals, que van ser
molt criticades per la comunitat
educativa i per diverses comunitats
autònomes –Andalusia, el País
Basc, les Canàries, Astúries, Catalunya i el PSOE van interposar un
recurs al TC contra la mesura.
Es dona el cas que davant les protestes el govern de Mariano Rajoy
va acabar cedint i va diluir els efectes acadèmics de les revàlides, si
més no fins que s’arribi a un acord
estatal d’educació entre tots els partits. Les controvertides proves ara
només serveixen per veure el nivell
dels alumnes i no per decidir si
aproven o no el curs.e

