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USTEC·STEs davant les declaracions inacceptables del ministre Wert volem fer 
arribar a la comunitat educativa el més enèrgic rebuig a qualsevol intent que signifi qui:
1) una manipulació de la història, 
2) un intent de fracturar la convivència lingüística, -que al llarg de més de 30 anys de democràcia s’ha 

demostrat eina de cohesió i d’integració social-, i 
3) la imposició d’un model educatiu doctrinari
i com que volem que aquest rebuig, que entenem que és generalitzat al nostre país, el puguem fer 
arribar al mateix ministre, us adrecem aquest text, perquè li envieu a ell.

Wert: 
· “Nuestro interés es españolizar a los niños 
catalanes”.

· Wert estudia subvencionar centres privats catalans 
perquè ofereixin l’escolarització en castellà: El govern 
espanyol es planteja fi rmar convenis amb escoles 
privades catalanes perquè ofereixin el castellà com a 
llengua vehicular a les famílies que ho demanin.

Amb aquesta mesura, el govern espanyol vol 
“resoldre el problema” que fa que “els pares d’algunes 
regions espanyoles no puguin escollir la llengua 
d’aprenentatge dels seus fi lls”. Aquestes regions 
serien Catalunya i les Balears, que, sempre segons el 
ministre “no garanteixen aquest dret”.
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Ministre Wert, 

Com a docents i persones implicades en la comunitat 

educativa de Catalunya, escoltar de la seva boca que 

el seu objectiu pel que fa a l’educació no és cap altre 

que espanyolitzar l’alumnat català és molt clarifi cador. 

Aquest propòsit no és pas nou, ja veiem per on aniran 

els canvis curriculars que es volen proposar i les 

ànsies d’augment de control del Ministeri per damunt 

de les competències de la Generalitat en educació. 

Mentre l’educació pública és víctima de retallades i 

del menyspreu governamental, mentre pares i mares, 

alumnes, mestres i tot el professorat reivindica un 

ensenyament públic de qualitat i generador d’igualtat 

d’oportunitats, el govern espanyol només mostra la 

preocupació per “l’espanyolizació” dels nostres nens 

i nenes i alimenta una injusta sospita sobre el nostre 

sistema escolar. el paper del català com a llengua 

d’aprenentatge i els programes d’immersió.

 La prioritat del govern del PP a l’educació és de 

control doctrinal, de minorització de les llengües no 

castellanes i de recentralització, no pas de garantir la 

qualitat i les millors condicions del sistema educatiu 

com a servei públic. 

Sr. Wert vostè no és gens original. En el Boletín 

ofi cial de la Junta de Defensa Nacional de España, 

l’agost del 1936 ja es publicava: “La aplicación de la 

orden de 19 de agosto sobre apertura de Escuelas 

nacionales de instrucción primaria, dentro de su 

carácter circunstancial, exige aclaraciones y detalles 

complementarios para que desde el primer momento 

se cumplan los propósitos perseguidos ̀ por la Junta de 

Defensa Nacional: españolizar la enseñanza y evitar 

quebrantos innecesarios del Tesoro Público”.

Jo com a docent que treballo a Catalunya REBUTJO 

fermament la voluntat d’espanyolitzar l’alumnat 

ja que això suposa un intent d’implementar un 

ensenyament totalment doctrinal, atempta contra la 

capacitat democràtica que té Catalunya d’organitzar el 

seu sistema educatiu  i ataca directament la immersió 

lingüística, que ha representat un dels grans èxits 

escolars d’aquests darrers 30 anys i ha suposat un 

avenç social cabdal per la cohesió social  de Catalunya. 

Molt atentament,

Podeu fer arribar aquest text al ministre Wert:

secretaria.ministro@mecd.es
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