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14 de juny

Català a l’atac!

L’

hostilitat dels poders polític i judicial espanyols
contra la llengua catalana és avui un fet evident
i simultani en tots els territoris -dins de l’Estat
espanyol- de la nostra comunitat lingüística. CatalunyaPrincipat, considerada fins ara una fortalesa de la llengua,
allunyada de les trinxeres del País Valencià i les Illes i
fora de l’acció dels governs del PP en aquests territoris i
l’Aragó, està vivint els embats dels alts tribunals espanyols

de justícia que acompanyen l’intent de minorització de la
nostra llengua perpretat per la nova llei del ministre Wert.
Acostumats a pensar que les decisions que havíem pres
fa més de 30 anys, sota l’impuls d’un amplíssim consens
social sobre el català com a llengua d’aprenentatge, ens
havien portat per un camí reeixit que no tenia marxa
enrere, ara s’ha fet evident la situació de fragilitat de la

nostra llengua i que el català és avui una llengua assetjada.

Les sentències judicials contra la immersió
lingüística i el model d’escola catalana
Des de fa més de 20 anys que hi ha pronunciaments
judicials sobre la llengua catalana. Fins al 2010, any de
la sentència del Tribunal Constitucional contra l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya en la qual es qüestionava el
caràcter preferent de la llengua catalana a l’administració
pública i a l’educació, totes les sentències del TC i del TS
(Tribunal Suprem) proclamen la legitimitat i legalitat
que el català sigui “el centro de gravedad de este modelo de
bilingüismo”, sempre que el castellà no quedi exclòs del
sistema educatiu. L’any 1994, el Tribunal Constitucional
afirmava que la proporció i la manera d’incorporar el
català i el castellà al sistema educatiu era competència
de la Generalitat, segons cregués que l’objectiu de la
normalització lingüística estés més o menys assolit: “si
se estimase aún un déficit en este proceso de normalización en
detrimento de la lengua propia de Cataluña, se debería otorgar
al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una
proporción razonable”. (STC 337/1994). El Constitucional,
l’any 1994, acabava reblant el clau: “el derecho a la educación
que la Constitución garantiza no conlleva que la actividad
prestacional de los poderes públicos en esta materia pueda estar
condicionada por la libre opción de los interesados de la lengua
docente”.
L’any 2010 hi ha un canvi de paradigma sota la pressió
política contra el nou Estatut d’Autonomia, fins i tot després
que hagués passat pel ribot de Las Cortes. L’activisme
promogut per persones afins al PP i a Ciutadans inicia

una ofensiva de denúncies judicials per tal de col.lapsar
el model lingüístic escolar català. A l’empara de les noves
directrius del TC, el Tribunal Suprem i el TSJC (Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya) requereixen el govern
de la Generalitat a garantir un suposat dret individual a
trencar el sistema d’immersió lingüística, més enllà del
tracte diferenciat de suport lingüístic desenvolupat als
centres educatius. La següent onada de sentències dels alts
tribunals ja serà per requerir canvis generals en el sistema
educatiu, més enllà de donar la raó a les famílies militants
contra el català. Així, en un grup classe en què un alumne ho
demani, tot el grup haurà de canviar el projecte lingüístic
i introduir més el castellà com a llengua vehicular. Davant
els recursos presentats pel Departament d’Ensenyament
i el manteniment dels projectes lingüístics als centres
educatius, el TSJC llança un seguit de requisitòries per
al compliment de les sentències. La darrera ha estat fixar
una quota lingüística de manera general del 25% per al
castellà, tot interpel·lant directament les direccions dels
centres i saltant-se l’administració educativa que té les
plenes competències en la programació i organització
escolar.

La LOMCE i el poder judicial
cavalquen junts
La LOMCE no anomena mai pel seu nom cap altra llengua
que no sigui el castellà, les altres són genèricament
“las otras lenguas cooficiales”. Amb el desplaçament del
català, del gallec i de l’èuscar fora de la part troncal del
currículum, l’Estat es desentén del seu ensenyament
i ho deixa a criteri de les comunitats autònomes,

això sí, sota el control a través del procés avaluador,
especialment el que està lligat a l’obtenció dels títols i
que és de característiques centralistes i uniformitzadores.
Catalunya, sense anomenar-la, és el problema, ja que és
l’únic territori on la llengua pròpia és la llengua vehicular
de l’ensenyament per a tota la població escolar i no és
previsible que pugui haver-hi un govern i un Parlament
democràtics disposats a modificar-ho. És per això que la
LOMCE introdueix una clàusula de garanties per anar al
rescat de les poques famílies que han plantejat la batalla
contra la immersió lingüística als centres educatius: és la
disposició addicional 38a, que després de declarar el dret
de tots els alumnes a rebre l’ensenyament en castellà i el
dels pares a escollir la llengua vehicular de l’aprenentatge
dels seus fills i filles, legisla que si no troben oferta en
castellà podran escolaritzar-los a escoles privades que
s’els garanteixin el castellà com a llengua vehicular i
que el cost d’aquesta escolarització l’haurà de pagar el
pressupost públic, en el nostre cas el de la Generalitat.
Les resistències a la llei Wert compten amb un gran
consens dins l’opinió pública catalana, especialment dins
la comunitat educativa, i en la perspectiva d’una possible
no-aplicació de la LOMCE a Catalunya hi ha pressa
per reduir la presència del català a les aules i, a manca
d’un govern autonòmic plenament “col·laborador”, com
tenen al País Valencià, a les Illes i a l’Aragó, l’activitat dels
tribunals, que dóna cobertura política al plet presentat
per una ínfima minoria i desplaça la batalla lingüística
a les aules i als centres educatius, no és res més que un
intent d’aplanar la brusquedat del salt de l’aplicació de la
llei Wert en allò que més rebuig social i polític ha creat a
Catalunya.

ja que la política oficial d’anar interposant recursos per
dilatar en el temps l’aplicació de les sentències té un límit
i un reial decret sobre la llengua vol concretar l’aplicació
de la LOMCE per al proper curs. És així, doncs, que
Somescola.cat convoca una gran mobilització el 14 de juny
a Barcelona, a les 6 de la tarda, una cercavila, sota el lema:
“Per un país de tots, decidim escola catalana” i que anima
a fer i a portar capgrossos com a element de referència
ludicoreivindicatiu.

Somescola.cat: la resposta de la comunitat
educativa i la societat civil catalanes

USTEC·STEs, com a sindicat majoritari de la nostra escola
pública, representa el treball per la llengua, l’esforç de la
part social d’aquest compromís nacional pel català. Vam
impulsar fa més de 30 anys l’opció d’una escola única
pel que fa a la llengua, amb el convenciment que calia
recuperar el català per a tothom, fos quin fos el seu origen
i la llengua que parlaven a casa i que si ens educàvem junts
la llengua no segregaria ningú i que si ho fèiem per separat
obriríem una escletxa d’efectes impredictibles. Ara mateix,
pel Parlament de Catalunya plana, pendent de discussió,
una proposta de resolució del PP que demana de derogar
totes les disposicions contràries a la possibilitat de separar
l’alumnat per motiu de les preferències lingüístiques de les
famílies. El llop ja ensenya la pota sense subterfugis: abans
que una escola catalana cohesionadora i per a tothom,
volen una escola dividida en grups-classe difernciats
per la llengua d’aprenentatge. Les llengües com a eina
de segregació social? Res més allunyat del nostre ideari
educatiu!

Tot aquest procés de desplaçar el català ha estat contestat
socialment, tant des de l’entorn de la comunitat educativa
com des de la resta de la societat. S’ha creat un potent
interlocutor social des d’una plataforma de resposta a les
agressions judicials, com és Somescola.cat, on s’aglutinen
i coordinen sindicats docents, associacions de mestres,
federacions d’associacions de pares i mares, xarxes
escolars privades, entitats d’educació pel lleure, de joves
i d’atenció a la infància i l’adolescència, organitzacions de
defensa de la llengua, d’escriptors en llengua catalana,
les més grans entitats culturals del país, col·legis
professionals i el mateix Institut d’Estudis Catalans.
Les mobilitzacions, automàtiques i massives, que han
acompanyat tot aquest procés han servit per mostrar la
confiança cap a la nostra escola i la relació simbiòtica
entre escola i país: un país que estima la seva escola,
una escola que estima el país. El lema de Somescola.cat,
que podeu veure penjat a les façanes de moltes escoles i
instituts de tot Catalunya ho diu clar: “Per un país de tots,
l’escola en català”. No hi ha millor manera d’expressar la
determinació en la defensa del paper que el català està
fent a la nostra escola: garantir la immersió lingüística, la
cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
A cada agressió, a cada sentència o requeriment judicial
contra la llengua catalana s’ha respost de manera
immediata, massiva i unànime, però arribem a un final
de curs amb moltes amenaces per a l’inici del curs vinent,

USTEC·STEs, membre des de la seva fundació de
Somescola.cat, us crida a la implicació en la proposta i a
la participació de tota la vostra comunitat educativa a la
gran cercavila, tot aportant-hi, si en teniu o si els podeu
fer, capgrossos, gegants i tota mena de bestiari popular.
Mostrarem una escola pública creativa, participativa,
convivencial, arrelada al país i amb un projecte educatiu
clar, que reclama l’atenció i la confiança de la nostra
societat i els recursos necessaris de l’administració per
poder complir els seus objectius de qualitat, cohesió i
equitat.
És en aquest sentit que USTEC·STEs (IAC) demana al
govern català, i al Departament d’Educació en concret,
que defensin la immersió lingüística amb una crida al
desacatament rotund a la LOMCE i que protegeixin
legalment les direccions i els professionals que
desobeeixin les sentències dictades. Per tant, exigim que
l’administració catalana es faci responsable de blindar el
model d’immersió lingüística, que és objecte d’admiració
internacional per la defensa que fa d’una llengua assetjada
i que continua comptant amb un amplíssim consens social.

Dins de Somescola.cat sempre hem maldat perquè
s’identifiqués i es valorés el treball de mestres i professorat
en el desenvolupament de l’escola catalana. Des de les
aules i els centres educatius hem estat una peça clau en
la presència del català com a llengua d’aprenentatge, de
relació i de convivència i hem acumulat durant aquestes
dècades un patrimoni pedagògic que és ben nostre. Ara
toca defensar-lo i sortir al carrer. El 14 de juny l’hem de fer
grossa! Les agressions a la nostra escola catalana han de
trobar davant seu un poble unit, alegre i combatiu. El 14
de juny totes i tots Som Escola!.

Aconsegueix la nova samarreta de Somescola!

El marxandatge de Somescola és una eina de difusió i finançament per a la mobilització del 14 de juny. Somescola.cat ha editat un paquet de marxandatge per fer
difusió de la cercavila que tindrà lloc el 14 de juny a Barcelona.
Inclou una samarreta verda amb la imatge de l’il·lustrador Joan Turu, un adhesiu, un joc de Màrius Serra sobre l’escola catalana i unes instruccions per fer un
capgròs, que serà un dels símbols de la cercavila.
Els ingressos obtinguts amb la venda d’aquest material serviran per finançar les
activitats de Somescola en suport de l’escola catalana.Podeu descarregar-vos

USTEC·STEs

el cartell de la mobilització. Pengeu-lo en algun lloc ben visible per fer-ne
difusió.Més informació a www.somescola.cat
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