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Prop de 400 persones es concentren en defensa de la immersió davant l'ajuntament
Clam local en defensa del model d'immersió lingüística de les
escoles catalanes. Prop de 400 persones s'han concentrat
aquest dilluns a les portes de l'ajuntament, convocades per la
plataforma Somescola.cat. Entitats locals, representants
polítics i ciutadans a títol personal, a qui s'han sumat
l'alcaldessa i l'equip de govern, han rebutjat les sentències del
Tribunal Suprem que qüestionen el català com a llengua
vehicular a l'ensenyament i han defensat la continuïtat del
model escolar actual.

Sota el lema 'L'escola en català, ara i sempre', Sant Cugat s'ha sumat a la convocatòria de la plataforma
Somescola.cat, que han seguit poblacions d'arreu de Catalunya.
L'objectiu és que la societat catalana doni suport al sistema actual d'educació lingüística que, segons l'entitat,
representa un model de cohesió social al qual cal donar continuïtat. La presidenta d'Òmnium Cultural, Maria
Rosa Caballé, ha subratllat la importància d'actes com aquest.
Maria Rosa Caballé: És reivindicar que tenim dret a tenir un model propi i ningú ens ha de dir res.
La comunitat educativa santcugatenca ha estat representada per pares i mares, alumnes i professorat. Tots han
coincidit a qualificar les sentències com un atac contra Catalunya i contra la seva llengua.
Ciutadans: La llengua és el català i el colonialisme està fora de lloc. / És un projecte que funciona i
l'hem de defensar. / Si ens veuen a tots potser retiraran la interlocutòria.
Un manifest que han llegit una mare, un alumne i una professora ha servit per simbolitzar aquest clam comú
en defensa del model escolar. L'alcaldessa, Mercè Conesa, ha assegurat que no es pot transigir amb la llengua i
el model educatiu.
Mercè Conesa: No confiem que les demostracions de força canviïn res, però és un toc d'alerta. Hi ha
coses com la llengua i el model educatiu on no es pot transigir.
De fet, l'Ajuntament ja s'ha adherit al manifest, que compta amb 26.000 signatures i està elaborant una moció
en defensa del model d'immersió lingüística. Conesa ha avançat que el document que es presentarà al proper
ple comptarà amb un ampli suport institucional, a excepció del PP.
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