VAGA 23 DE MARÇ. L’EDUCACIÓ ÉS EN CATALÀ
Pel que fa a la vaga del 23 de març, “L’educació és en català”, és una
convocatòria específica per la defensa de l’ús del català a l’escola després dels
atacs judicials que s’estan produint.

PER QUÈ VOLEM FER VAGA PER LA LLENGUA?

 Perquè l'execució de la sentència del mínim del 25% de castellà és
imminent.
A finals d'aquest mes de març serà d'obligat compliment per part dels centres educatius.
El 23-M serà una bona oportunitat per a mostrar l'oposició que hi ha tant al món
educatiu com a la societat a una sentència que, de facto, liquida la immersió.


Perquè la sentència del 25% és arbitrària i només acatem les lleis
pròpies.
Reconeixem com a pròpies les decisions que pren sobiranament el Parlament de
Catalunya, que ja va legislar la qüestió lingüística a les aules amb la Llei de Normalització
del 1983, la Llei de Política Lingüística 1/98 i la Llei d'Educació de Catalunya del 2009.



Perquè creiem que el Departament ha de deixar de mirar a una altra
banda en aquesta qüestió.
Cal que el Departament controli el compliment de la vehicularitat del català als centres,
i que ofereixi formació sociolingüística als docents perquè entenguin què és la immersió,
per què es va crear i per què és bo que la duguin a terme.



Perquè no acceptarem que el Departament liquidi la immersió amb
paraules altisonants.
S'han publicat documents de caire curricular amb un contingut que ens sembla molt
preocupant, on darrere paraules ben sonants com “Plurilingüisme i Interculturalitat” o
“Tractament Integrat de Llengües” se'ls permet adaptar el seu Projecte Lingüístic a
l'entorn. La immersió no ha de ser optativa ni s'ha de zonificar: s'ha de promoure i
complir arreu del país.



Perquè no ens conformem amb una simple al·lusió a la immersió:
aspirem a un desacatament massiu.
Cal una pressió social forta que s'oposi a aquesta agressió a la nostra llengua.



Perquè la immersió és el millor mètode d'aprenentatge i convivència
en una societat diversa.
En una societat diversa pel que fa a orígens i llengües com la nostra, i tenint en compte
que la llengua catalana ha estat perseguida i minoritzada els darrers tres-cents anys,
considerem que la immersió és el millor sistema perquè tots els alumnes aprenguin la
llengua en igualtat de condicions.

 Perquè la defensa dels drets lingüístics dels catalans és un element
fonamental.
No hi ha ni hi pot haver res per damunt de la defensa del dret dels ciutadans de
Catalunya, tinguin l'origen que tinguin, i parlin en l’àmbit familiar la llengua que parlin,
a dominar oralment o per escrit, la llengua pròpia del nostre país.
ELS SINDICATS QUE CONVOQUEN AQUESTA VAGA D’ENSENYAMENT ESPECÍFICA PER A
LA DEFENSA DEL CATALÀ SÓN: INTERSINDICAL, USTEC, SEPC i COS.
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