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Dissabte 9 de març, jornada general d’acció per la llengua

Continuem enllaçats per la llengua

A

questa campanya neix de la voluntat de refermar el
nostre compromís, el d’USTEC-STEs i el dels altres
sindicats afins presents als altres territoris de parla catalana, el STPV i el STE-i del País Valencià i de les Illes respectivament, amb la lluita per la llengua i contra les agressions
que estem patint en els darrers temps.
Des de fa més d’un any, a les Illes, el sindicat l’STE-i va impulsar la campanya Enllaçats per la Llengua, inicialment
als centres educatius però que aviat es va escampar a altres
àmbits, contra la política lingüística del govern Bauzà que
té l’objectiu d’arraconar l’ús social del català fins a convertir-lo en una llengua clarament marginal i de segon ordre.
En aquesta direcció anaven els decrets sobre l’ús del català
a l’administració, sobre els canvis a la toponímia i sobre l’ús
del català com a llengua vehicular a l’ensenyament. Aquests
intents no van ser altra cosa que un assaig del que en l’àmbit
educatiu preveu la LOMCE que ha de ser la llengua catalana.
En una primera trobada convocada a Castelló pels tres sindicats ens vam reunir diverses entitats que treballem en la defensa de la llengua al llarg i ample de tots els Països Catalans.
Es va constatar que davant les agressions dels governs de Les
Illes i del País Valencià i del govern central s’imposava la necessitat d’una dinàmica i un treball conjunts. A partir d’aquí i
en successives trobades, aquesta campanya és assumida i participada per una gran quantitat d’entitats i associacions. S’engega, doncs, un procés molt més ample i extens que abans,

cosa que fa que els tres sindicats passem a ser una més de les
entitats que empenyem les accions d’aquesta campanya.
Totes aquestes trobades han cristal·litzat en un manifest i en
un seguit d’accions arreu del territori. S’ha concretat que el
proper dia 9 de març serà una diada reivindicativa contra
les intencions de marginalitzar l’ús social del català i, especialment en l’àmbit educatiu, contra la LOMCE promoguda
pel ministre W
Wert.
Una de les originalitats de les accions d’aquest proper dissabte dia 9 és la proposta que hi hagi cadenes humanes a les
poblacions de tots els territoris i entre elles algunes amb més
valors simbòlic que trenquin les fronteres administratives entre el Principat, la Catalunya Nord i el País Valencià.
SOM ESCOLA. CA
CAT que aplega la comunitat educativa en la
defensa de la llengua, demana que els centres educatius de
Catalunya tinguin un paper rellevant en aquesta campanya
de la mateixa manera que han respost amb contundència a
les agressions judicials i mediàtiques anteriors. Per tant, proposem que les escoles i instituts d’arreu del país facin seus els
objectius de la campanya i la promoguin localment. Per això
suggerim que es reparteixin llaços d’ “Enllaçats per la llengua” i que en pengin un de gros a la façana de l’edifici. I que
alumnat, professorat i famílies dels centres educatius participin activament a la jornada general d’acció per la llengua del
proper dissabte 9 de març.

Manifest enllaçats per la llengua

Enfront dels atacs contra la llengua catalana arreu dels nostres territoris, orquestrats principalment pel Partit
Popular, les entitats signants d’aquest manifest:
•
•
•
•
•
•
•

Ens refermem en la lluita per aconseguir el plens drets lingüístics i el dret irrenunciable a poder viure
plenament en la llengua pròpia d’aquest país.
Defensem polítiques lingüístiques d’equitat que passen per avançar en la normalització de l’ús i el
coneixement de la nostra llengua, per fer present el català a les Administracions, a l’escola , als mitjans de
comunicació, etc., i per fer del català la llengua comuna i de cohesió social.
Denunciem que tractar de forma igual les dues llengües oficials a l’ensenyament, com pretén el ministre
Wert, en el context actual, resulta injust, ja que és l’únic àmbit en què es pot garantir el dret dels ciutadans
a conèixer la nostra llengua. Encara queda molt camí per fer per a la plena normalització lingüística.
Reivindiquem la necessitat de fer del català la llengua vehicular a l’educació, afavorint la immersió
lingüística en contextos sociolingüístics adversos, alhora que volem capacitat en el coneixement i ús de
diverses llengües els nostres alumnes.
Defensem, així mateix la necessitat de fer del català la llengua vehicular en els mitjans de comunicació
públics, l’administració, la justícia i els cossos de seguretat.
Volem aconseguir el ple coneixement del català per a tota la ciutadania, ja que és un acte de justícia amb
la llengua i amb totes les persones que tenim el dret al seu ús i coneixement.
Argumentem que la construcció d’una comunitat lliure i cohesionada només és possible sobre
la base de garantir el coneixement per a tothom, sigui quin sigui el seu
origen social o cultural.

Per tots aquests motius, les entitats i els moviments civils que
hem liderat socialment les diferents respostes en defensa de la
nostra llengua davant cada agressió i en cada lloc,creiem que ara és
el moment d’una gran resposta general en tot l’àmbit de la nostra
comunitat lingüística.
Enllaçats per la llengua, proposta nascuda a les Illes enfront dels
intents de minoritzar el català a les escoles i les Administracions públiques, és avui una expressió que ens convoca a la unitat en la defensa de
la llengua que ens és pròpia, més enllà de les Illes, també a la Franja, a
la Catalunya Nord, al País Valencià i al Principat de Catalunya.
Amb aquest lema, doncs, hem convocat el dia 9 de març a una
jornada general d’acció per la llengua, amb mobilitzacions enllaçades i
simultànies.
Per la dignitat i per la igualtat!
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