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Front comú de tots els partits menys el PP en defensa del català
CiU, el PSC, ICV-EUiA i ERC han aprovat una moció per
mostrar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem contra
la immersió lingüística a les escoles catalanes. Per la seva
banda, la regidora del PP i el regidor no adscrit han votat en
contra de la moció. El text també insta el Parlament a
rebutjar les sentències del Suprem.

El portaveu de CiU, Jordi Puigneró, ha apel·lat la responsabilitat del PP per impugnar un model que funciona
des de fa 30 anys i que ha assolit la seva tasca de cohesió social. Puigneró ha destacat també una altra funció
que ha assolit l'actual model d'inversió lingüística.
Jordi Puigneró: Si agafa les notes de selectivitat veurà que en les notes de castellà la mitjana catalan és
superior a la mitjana espanyola.
El portaveu del PSC, Salvador Gausa, ha destacat que la divisió de la societat és perillosa, ja sigui per llengua
com per origen.
Salvador Gausa: Cal que els nens i les nenes del nostre país vagin a la mateixa escola i estudiïn en la
mateixes llengües.
L'ecosocialista Joan Calderon ha volgut posar de manifest que a Catalunya la majoria de la població no veu el
model d'immersió lingüística actual com un problema.
Joan Calderon: La societat no el viu, aquest problema, com a seu.
El republicà Raül Grangé ha alertat a la resta de partits que caldrà anar més lluny per protegir la llengua i la
cultura catalanes.
Raül Grangé: En el context actual, cal més que el simple rebuig per tal de defensar la nostra llengua,
cultura i tradicions.
La portaveu del PP, Berta Rodríguez, ha manifestat el seu rebuig a la moció. Ha assegurat que no es pot
acceptar l'exclusivitat del català en l'àmbit públic.
Berta Rodríguez: No pot ser que el castellà no sigui també un mitjà de comunicació normal dels poders
públics
El Tribunal Suprem ha emès tres sentències que insten el govern a modificar el sistema educatiu per equiparar
el castellà al català com a llengua vehicular a totes les escoles.
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