
 

COMUNICAT DE LA INTERSINDICAL EDUCACIÓ EN DEFENSA DE 
L’ESCOLA EN CATALÀ 

De nou, a través de la premsa; i de nou, amb gran estupefacció, la comunitat educativa i 
el conjunt de la societat catalana vam conèixer l’acord entre ERC, Junts, PSC i Comuns per 
modificar la Llei de Política Lingüística de Catalunya, amb la finalitat d’incorporar el 
castellà com a llengua vehicular de l’ensenyament.  

Davant d’aquest fet gravíssim que qualifiquem com a pacte de la vergonya, La 
Intersindical Educació volem fer les següents consideracions: 

1a. La immersió lingüística, que situa el català com a llengua vehicular de l’educació 
catalana, és un dels consensos de país més valuosos als que s’ha arribat mai, per tal de 
garantir la cohesió social i la igualtat d’oportunitats; un model pedagògic que estableix la 
llengua catalana com a llengua d’acollida i de trobada per a tots els catalans, 
independentment del seu origen, identitat i condició de classe. Actualment, les enquestes 
assenyalen que més d’un 80% de la població catalana defensa el model d’immersió. 

2a. La sentència del TSJC que imposa un 25% de castellà a les aules no té l’objectiu de 
reforçar l’ensenyament en llengua castellana, sinó d’enterrar definitivament la llengua 
catalana a l’educació. Aquesta sentència judicial, així com les posicions polítiques que 
l’han instigat, ignora tot criteri pedagògic i no respon a res més que a un afany assimilador 
que, sota la falsa bandera del bilingüisme, té l’objectiu d’implementar les tesis de 
l’espanyolisme catalanòfob.  

3a. La immersió lingüística no s’ha aplicat realment mai, especialment a l’educació 
secundària, a la formació professional i a les universitats. Els diversos governs de la 
Generalitat de Catalunya, malgrat predicar el catalanisme i darrerament 
l’independentisme, no han fet més que recular posicions i no han establert cap 
mecanisme que garantís que la llengua catalana fos efectivament vehicular a tots els 
nivells educatius.  

4a. La situació de la llengua catalana és alarmant, tal com ho demostren les dades sobre 
la davallada del seu ús social. El desmantellament de l’espai audiovisual en català i el 
deteriorament de les polítiques lingüístiques a tots els nivells de la societat, fruit de la 
passivitat i el desencert de les pròpies institucions catalanes, s’ha vist també reflectit al 
sistema educatiu català. El propi Departament d’Educació ha admès, en aquest sentit, 
que l’ús del català no tan sols està esdevenint residual entre els alumnes, sinó també a 
les aules. 

5a. La incorporació del castellà com a llengua vehicular a l’ensenyament significa 
compartir el relat de l’espanyolisme i posar fi a la immersió lingüística. La vaga en defensa 
de la llengua catalana a l’educació del 23 de març, així com la reivindicació del model 
d’immersió lingüística en el marc de les vagues del 15, 16, 17, 29 i 30 de març, tanmateix, 
ha estat radicalment ignorada pel Departament d’Educació. Tot i que s’hagin aconseguit 
unes xifres de seguiment i de mobilització històriques, i que s’hagin aportat propostes 



 

viables i concretes, com l’elaboració d’un projecte lingüístic únic per a tot el país, els 
partits del Govern han optat per tornar a deixar de banda les majories sindicals i enterrar 
definitivament el model d’escola catalana. 

Per aquests motius exposats, La Intersindical Educació fem arribar les següents 
demandes: 

 

- La revocació del pacte de la vergonya i la retirada de la proposta de modificació 
de la Llei de Política Lingüística que pretén incorporar el castellà com a llengua 
vehicular de l’ensenyament a Catalunya. 
 

- La convocatòria del comitè de vaga del 23-M, on hi ha representada la majoria 
sindical de l’educació catalana, per negociar un projecte lingüístic únic per a tot 
el país que blindi el model d’immersió i reforci el català com a llengua vehicular 
de l’ensenyament. 
 

- La dimissió del conseller Josep González-Cambray, per la seva manca de voluntat 
manifesta a l’hora de negociar les mesures de política educativa amb la 
representació dels treballadors, així com per la seva ineptitud i manca de fermesa 
a l’hora de defensar la immersió lingüística, com a fonament de l’escola catalana. 
 

Si arribats a aquest punt, els partits del Govern no es fan enrere de l’acord i no 
recondueixen la situació, La Intersindical Educació, com a sindicat independentista i de 
classe, farem extensiva la demanda de dimissió al President Pere Aragonès-Garcia i al 
conjunt del Govern de la Generalitat.   

Així mateix, fem una crida al conjunt de la comunitat educativa i de la societat catalana a 
organitzar-se i a mobilitzar-se amb el moviment en defensa de la llengua catalana. 

 

No al pacte de la vergonya! 

L’educació, ara i sempre en català! 

  

Països Catalans, 25 de març de 2022 

La Intersindical Educació 


