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Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que obliga totes les escoles
catalanes a fer un 25% de les classes en castellà, la plataforma unitària Somescola manifesta
que:
Aquesta sentència és un nou intent d’agressió al model d’escola catalana i al seu enfocament
pedagògic que possibilita la competència lingüística dels nois i noies, consolidat i avalat
àmpliament per la societat catalana al llarg de dècades. Els estudis i dades sobre els resultats
de la immersió lingüística evidencien que és un model valuós per als alumnes i valuós alhora
per a la societat: contribueix a la cohesió i a la igualtat d’oportunitats i també a normalitzar l’ús
del català.
Somescola considera intolerable la intrusió dels tribunals a l’hora de regular la política
educativa del país. La llengua s’aprèn a través de l’ús, dins i fora de l’escola, i són els
professionals de l’educació, i no els juristes, els qui han de determinar quin model d’ús
garanteix la competència lingüística dels nois i noies en cada cas. Que un jutge determini de
manera arbitrària el percentatge d’hores que calen per aprendre una llengua és un escarni als
professionals de l’educació.
Sentències com la d’avui volen alimentar arguments falsos i perillosos d’instrumentalització
política de l’educació i de la llengua. Davant d’això, ens reafirmem en el fet que l’escola
catalana ha estat i ha de seguir sent un factor cabdal per afavorir la inclusió i la cohesió social
des d’una perspectiva intercultural, en què tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i
de dignitat, inclosa la competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la
societat.
Malgrat que aquesta sentència no tindrà recorregut, com a conseqüència del canvi de marc
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legal a l’Estat, Somescola denuncia que atacs polítics i judicials com aquests que es
produeixen de manera periòdica contra la llengua catalana i l’educació en català responen a
una voluntat de minoritzar la llengua catalana en tots els seus usos socials, i fa que estiguin
permanentment sota amenaça.

Per tot això, Somescola fa una crida al conjunt de la societat per defensar el model educatiu
català, i a la necessitat de reforçar el treball conjunt per a consolidar-lo, protegir-lo i millorar-lo,
per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

Somescola seguirà amb la tasca engegada fa 10 anys amb l’objectiu de coordinar totes
aquelles persones i entitats que es comprometen a actuar de manera activa en suport del
model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i
lliure.
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