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E l degoteig de sen-
tències i interlocu-
tòries judicials en
contrade la immer-
sió lingüística ha
produït un efecte

rebot a Catalunya. Es tracta d’un
dels pocs assumptes capaços
d’unir la majoria de la comunitat
educativa i dels representants polí-
tics. Docents, sindicats de profes-
sors, pedagogs, associacions depa-
res, patronal dels centres concer-
tats... han coincidit, de nou, a de-
fensar l’escola en català. Agrupats
en la plataforma Somescola.cat,
exigeixen que es mantingui la
convivència a les aules i fan una
crida per desobeir l’última interlo-
cutòria del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC). La
interlocutòria “vol desestabilitzar
i crear sensacióde conflicte discri-
minatori a les escoles”, assenyala
aquest col·lectiu. “Nohiha conflic-
te lingüístic a les aules ni una po-
blació a qui no es garanteixin els
drets”, afegeixen. ElTribunal obli-
ga a “augmentar l’ús del castellà” a
tots els alumnesd’ungrup si els pa-
res d’un sol estudiant ho dema-
nen. És la resposta a la demanda
de deu famílies que reclamen una
escola bilingüe per als seus fills.
El Departament d’Ensenya-

ment ja ha recorregut la interlocu-
tòria al Tribunal Suprem i, ahir, la
consellera Irene Rigau es va rea-
firmar en la seva posició de defen-
sar la immersió lingüística. Rigau
va coincidir amb la resta de la
comunitat educativa i va insistir
que la batalla política entorn de la
immersió podria “trencar el mo-
del de país i de convivència”. “No
separarem per raó de llengua ni

enfrontarem a les famílies”, va in-
sistir Rigau.
La realitat a les aules sol estar al

marge de la polseguera política
que aixeca el model lingüístic. Els
deu centres que escolaritzen els
fills de les famílies demandants
amb prou feines han parlat sobre
la immersió lingüística amb
aquests pares. Una de les escoles,
privada concertada de Roses (Alt
Empordà), desconeixia fins i tot
que la família d’un dels seus alum-
nes estava immersa en aquest pro-
cés judicial. Aquestes famílies tam-
pocnohan sol·licitat l’atenció indi-
vidualitzada en castellà, ja que de-
manen que aquesta llengua sigui
vehicular per a totes les etapes i
que s’ensenyi en la mateixa pro-

porció que el català. És el cas de la
família demandant que escolarit-
za la seva filla al centre Pineda de
l’Hospitalet de Llobregat. Teresa
Roquet-Jalmar, cap d’estudis del
centre, explicava ahir que no s’ha
aplicat aquesta atenció individua-
litzada amb l’alumna, ja que la fa-
mília no ho ha sol·licitat mai. La
noia segueix les classes en català,
que és la llengua vehicular queuti-
litza el centre, excepte en l’assigna-
turade llengua i literatura castella-
na i d’anglès. Roquet-Jalmar va in-
sistir ahir que des del seu centre
donen suport “al model d’immer-
sió lingüística del Departament
d’Ensenyament”. “Hem compro-
vat que ens funciona, ja que, tot i
tenir un 75% de famílies castella-

noparlants, els nostres resultats
en les proves de competències bà-
siques a quart d’ESO situen un
95,4%de les nostres alumnes en el
nivell alt i mitjà alt en llengua cas-
tellana”,mentre que en llengua ca-
talana el 90,7% d’estudiants asso-
leix aquest nivell.
Les proves d’avaluació d’ESO,

les de primària, les del Ministeri
d’Educació i els exàmens de selec-
tivitat indiquen que els alumnes
catalans dominen castellà i català
pràcticament en la mateixa pro-
porció. En aquest sentit, Rigau de-
mana que sigui el rendiment aca-
dèmic el que fixi el percentatge de
castellà i català a les aules, i no les
opcions polítiques.
LaGeneralitat defensarà davant
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La comunitat educativa demanamantenir la convivència lingüística a les escoles

Conflicte pel model d’immersió a Catalunya

Elmateixnivell en llengües

PLATAFORMA SOMESCOLA.CAT

“No hi ha conflicte
lingüístic a les aules ni
una població a qui no
es garanteixin els drets”

]Hi ha pocs elements de
consens en l’àmbit educatiu
català. Però l’Administració,
els sindicats i la gran majo-
ria dels docents coincidei-
xen que el model lingüístic
implantat per la Generalitat
ha aconseguit els seus tres
principals objectius: ha con-
solidat el català com a llen-
gua vehicular, ha evitat la
divisió de les escoles segons
la llengua d’origen i ha acon-
seguit que al final de l’esco-
larització obligatòria els
alumnes tinguin competènci-
es similars en català i en
castellà. Diverses avaluaci-
ons, estatals i autonòmi-
ques, corroboren això úl-
tim. Per exemple, a l’ava-
luació de diagnòstic del

Ministeri d’Educació per a
4t de primària del 2009 Ca-
talunya va obtenir en com-
petència en comunicació
lingüística (una prova que
avalua els coneixements en
llengua castellana, tot i que
algunes preguntes es fan en
català) una puntuació de
502, prenent 500 com a
mitjana a Espanya. Vuit co-
munitats autònomes van
obtenir més bona nota i on-
ze, pitjor. Són dades inter-
pretables, i és cert que les
competències lingüístiques
dels alumnes catalans no se
situen a la franja alta, com
tampoc s’hi situen en mate-
màtiques o socials. Però
això, insisteixen els docents,
no és culpa de la immersió.

Tendències

A Sabadell. Una de
les impulsores de les
denúncies porta les
filles a les Escolàpies
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Curs en el qual arrenca
la immersió lingüística a
les escoles primàries de
Catalunya

Es va començar a aplicar el
mètode a 19 centres públics
d’aquest municipi del Barcelonès

Només un 4% de centres ensenyava exclusi-
vament en castellà i en un altre 20% tant
el castellà com el català eren llengües
vehiculars

El Parlament de Catalunya aprova
la llei d’Educació, que blinda el
català

GEMMA MIRALDA

el Suprem que aquesta petició de
més classes en castellà només ha
de ser per als alumnesque les sol·li-
citen, i no per a tot el grup. El pro-
cés judicial segueix i es preveuen
noves sentències.Unade lesperso-
nes que van iniciar el front judicial
contra la immersió és la nova regi-
dora del PP a l’Ajuntament de Sa-
badell –va assumir el càrrec di-
marts– i númerodosdel partit, Cu-
ca (Consuelo) Santos. Va presen-
tar un recurs perquè la seva filla
gran –que ara cursa sisè de primà-
ria al centre Escolàpies de Saba-
dell– rebés part de la seva educa-
ció en castellà. Santos, que és advo-
cada, va iniciar el procés el 2005
quan va presentar un recurs con-
tra la Conselleria d’Ensenyament
perquè considerava que el castellà
rep a Catalunya “un tracte deni-
grant perquè se la considera una
llengua estrangera”.
Enno rebre resposta de laGene-

ralitat, va traslladar la petició al
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC), que la va dene-
gar. La popular no va renunciar a
la lluita i va elevar la denúncia al
Tribunal Suprem. El setembre del

2011, un magistrat de l’Alt Tribu-
nal va resoldre a favor de la peti-
ció de la popular. Com a resultat,
el Suprem va emetre la conclusió
que preveu la introducció del cas-
tellà com a llengua vehicular en
l’ensenyament.ElTSJC es basa en
aquesta sentència per resoldre els
diferents recursos que li arriben
en l’actualitat. Fonts de les Escolà-
pies estan al corrent d’aquest llarg
procés i, ara per ara, el centre no
té previst adoptar capmesura con-
creta, ja quees tractad’una compe-
tència de la Generalitat.
En paral·lel al procés jurídic, el

Govern central prepara la nova
llei d’educació, laLomce, quededi-
ca un extens apartat a la immersió
lingüística a Catalunya. El minis-
tre José IgnacioWert va demanar
ahir a la Generalitat que complei-
xi les interlocutòries i sentències a
favor de l’ensenyament en caste-
llà. La seva intenció, va dir en de-
claracions als mitjans de comuni-
cació, és regular normativament
aquest aspecte i obligar la Gene-
ralitat a impartir les classes en els
dos idiomes si els pares ho exi-
geixen.c
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La decisió del Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya
(TSJC) en què es demana que
es garanteixi el castellà com a
llengua vehicular per a tota la
classe si un alumne ho demana
i la decisió del Govern català de
no aplicar aquestes mesures
cautelars vanmarcar ahir el de-
bat polític. L’Executiu de CiU
va continuar llançant senyals
de rebuig i el president Artur
Mas va reunir al Parlament la
consellera d’Educació, IreneRi-
gau, i el titular de Justícia, Ger-
màGordó, per analitzar lesme-
sures legals que emprendrà en
les properes setmanes. “O
s’aplica o es recorre, i nosaltres
utilitzem l’ordenament jurídic
al màxim”, va declarar Rigau.
La consellera, a més a més,

va negar que el refús de la Ge-
neralitat a complir les mesures
cautelars dictades pel TSJC
suposin un atac a l’Estat de
dret, ja que, va assenyalar, el
model d’immersió lingüística
vigent està reconegut tant per
l’Estatut com per la llei d’Edu-
cació de Catalunya (LEC) i per
jurisprudència del Tribunal
Suprem.
En l’última sentència de l’Alt

Tribunal, fa dos anys, aquest va
avalar l’atenció personalitzada
–no general– en castellà en els
primers cursos per als alumnes
amb famílies que ho sol·licitin.
“Portar aquestes qüestions lin-
güístiques a aquests límits és,
sincerament, anar a buscar la
ruptura de la convivència”, va
afegir Rigau.
Atesa la posició del Govern

de CiU, el ministre de Cultura,
José Ignacio Wert, va recordar
que la Constitució diu a l’ar-
ticle 117.3 que “les sentències i
les altres resolucions cal com-
plir-les, no és una cosa que
voluntàriament es pugui fer o
deixar de fer ni una cosa en què
el Govern de la Generalitat o el
Govern d’Espanya entren”.
En aquest nou desacord per

la llengua, el Govern deMas va
rebre ahir el suport majoritari
dels partits catalans, i el Parla-
ment va rebutjar amb els vots
de CiU, ERC, PSC, ICV i CUP

una moció presentada per Ciu-
tadans (C’s) que instava l’Exe-
cutiu de Mas a establir que el
català i el castellà siguin, sense
discriminacions, llengües vehi-
culars d’ensenyament a les
escoles catalanes. Lamoció pre-
sentada per C’s també recla-
mava que s’informi adequa-
dament els pares als impresos
de preinscripció escolar d’edu-
cació infantil i el primer cicle
de primària sobre la possibili-
tat que el seu fill rebi les classes
de llengua castellana.

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, que exerceix la figu-
ra de líder de l’oposició i la de
soci del Govern català, va consi-
derar que la decisió del TSJC
posa en evidència “la necessi-
tat urgent” de convocar una
consulta independentista.
Junqueras va afirmar queCa-

talunya viu una “persecució ju-
dicial de l’escola catalana amb
l’impuls del Govern espanyol i
del Ministeri de l’Interior”.
D’altra banda, la presidenta

del PP català, Alicia Sánchez-
Camacho, va lamentar que s’ha-
gi fet una interpretació “malin-
tencionada” de la interlocutò-
ria. Igualment, va defensar que
aquesta interlocutòria única-
ment pretén desplegar un “mo-
del de bilingüisme integrador”
i que correspondrà a la Conse-
lleria d’Ensenyament establir
“la proporcionalitat” de les llen-
gües que s’utilitzin a classe. Si-
gui com sigui, va avisar que
“exigirà per mitjans judicials”
complir les sentències lingüísti-
ques si la Generalitat insisteix a
no acatar-les.
La polèmica per la llengua va

arribar també al Congrés, on el
president de la Cambra, Jesús
Posada, es va veure obligat a
expulsar de la tribuna d’ora-
dors els tres diputats d’ERC
Joan Tardà, Alfred Bosch i
Teresa Jordà, en insistir a inter-
venir en català. Tardà va justi-
ficar l’ús del català a la Cambra
dient que, si a l’escola s’ha d’en-
senyar en castellà si un alumne
ho demana, “també es pot fer al
Congrés”.
“Mirava de posar en evidèn-

cia que aquest argument és ab-
surd”, va dir Tardà. Va ser el
primer a ser expulsat.c

COMPLIR LA LLEI

Wert avisa que
“les resolucions
judicials s’han
de complir”

ElGovern invoca l’Estatut
i laLECperrecórrer
El Parlament rebutja que el castellà també sigui vehicular

El president Artur Mas i la consellera Irene Rigau, ahir al Parlament
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Sánchez-Camacho:
“S’ha fet una lectura
de la decisió judicial
malintencionada”
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