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MOCIÓ DE SUPORT AL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I EN DEFENSA DE
L’ESCOLA CATALANA I DEL CATALÀ
El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no ha admès el recurs de cassació del
Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del TSJC que imposava la
utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu.
Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s'aplica en l'educació
obligatòria. La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític i
pedagògic i ha demostrat ser un model d'èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas
ideològica, producte d'una voluntat política, del treball de molts i moltes professionals de
l'ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments.
Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d'aprenentatge dins dels
centres educatius del nostre país i, una eina de cohesió social i cultural.
Atacar la immersió lingüística és atacar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta
decisió judicial és una pèssima notícia i una nova agressió al model d'escola catalana.
Aquesta sentència no representa un cas aïllat: els continus atacs polítics i judicials contra la
llengua catalana i l'educació en català responen a una voluntat de minoritzar la llengua
catalana en tots els seus usos socials, fins al punt que els diferents àmbits d'actuació en
català, inclòs el model d'escola catalana, viuen sota una amenaça permanent. De fet, al
contrari del que alguns voldrien fer creure, la situació del català a les aules viu una situació
crítica, segons els darrers informes del Departament d'Educació: més d'un 28% d'alumnes no
fa servir mai o gairebé mai el català a l'escola, per posar només un exemple.
Davant aquests atacs al model d'escola Catalana la comunitat educativa i la gran majoria de
la ciutadania s'ha mobilitzat en defensa del nostre model educatiu, amb iniciatives com
Somescola.cat que agrupa entitats cíviques, culturals i de tot l'àmbit educatiu amb l'objectiu de
coordinar totes aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa
en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més
cohesionada, democràtica i lliure i que no separi els infants i joves per la seva llengua
d'origen.
Tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d'Educació de Catalunya,
com la legislació pròpia del país en matèria d'educació, que garanteix un model educatiu amb
bons resultats acadèmics. L'alumnat assoleix els nivells adequats de coneixement d'ambdues
llengües en finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves
d'avaluació efectuades. Durant aquests més de trenta anys, el model d'immersió lingüística ha
contribuït de manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, a garantir i a
promoure la igualtat d'oportunitats en una societat cohesionada.
Comptem amb uns equips de mestres i professionals del nostre sistema educatiu que
garanteixen i fan possible aquest model educatiu català, i són els qui han fet els esforços
gràcies als quals l'escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i de
convivència democràtica en un context de tensions vinculades a la crisi econòmica,
reconeixem i agraïm públicament la seva tasca i manifestem la nostra confiança en la seva
professionalitat.
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Les administracions locals som un element clau del sistema educatiu català en tant que en el
marc de la Llei d'Educació de Catalunya treballem amb voluntat de corresponsabilitat amb el
Departament d'Ensenyament per a garantir un sistema educatiu de qualitat per a tothom.
Al Consell Escolar de Catalunya els representants municipals dels centres educatius de
l’Hospitalet van votar a favor del manifest que s’hi va aprovar en defensa del model lingüístic
de l’escola catalana, perquè a l’Hospitalet existeix el compromís i la convicció de seguir
fomentant, protegint i impulsant la llengua catalana, preservant-la com a llengua vehicular del
sistema educatiu.
Per tots aquests motius i davant d'uns moments en què l'ús de la llengua catalana centra
molts debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent que ara és el moment de
defensar el model d'immersió lingüística i considerant que la llengua catalana és patrimoni de
la humanitat, com totes les llengües, calen mesures davant del predomini de les llengües
majoritàries sobre les minoritzades.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA

PRIMER.- Rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya i defensem
el model d’escola catalana i la necessitat de continuar aplicant i avançant en l’ús social del
català en tots els àmbits de la nostra societat.
SEGON.- Donar suport al nostre model d’escola catalana i reconèixer el paper que la
comunitat educativa ha tingut en la defensa del model exitós, compromès amb la cohesió
social que garanteix la igualtat d’oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues
llengües per part de l’alumnat. Un model de consens que hem construït els darrers 30 anys.
TERCER.- Transmetre el suport a la tasca que es realitza als centres educatius i a la
professionalitat de tots els seus integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.
QUART.- Comprometre’s en el marc de les polítiques municipals a actuar de manera activa en
suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada,
democràtica i lliure, i que no separi infants i joves per la seva llengua d’origen.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per
garantir el model d’èxit de la immersió lingüística a l’escola.
SISÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció al Consell de Ciutat, Consell Educatiu l’Hospitalet,
Consells de Districte, a la FAV i a les A.VV de l’Hospitalet, al Consorci per a la Normalització
de l’Hospitalet, a la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i al
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d’Educació del Govern de
l’Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés, Senat i Parlament de Catalunya,

