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Tots els partits, excepte el PP, donen suport a la immersió lingüística
Tots els grups polítics amb representació al ple, tret del PP,
aproven una moció en suport del model d'escola catalana i
insten la comunitat educativa i el govern de la Generalitat a
no fer 'cap pas enrere' i continuar aplicant el sistema
d'immersió lingüística en el dia a dia. De la seva banda, el PP
considera de baix nivell polític i una manca de responsabilitat
que una administració pública es desentengui de les sentències
judicials.

El text aprovat ha rebutjat les sentències del Tribunal Suprem i la interlocutòria del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya (TSJC), que 'posen en perill el sistema d'immersió lingüística als centres educatius de
Catalunya'. Segons la moció, es tracta d'un model que ha estat un èxit en els últims 30 anys, tant
educativament com pel que fa a la cohesió social del país, i ha estat reconegut a àmbit internacional. En aquest
sentit, l'alcaldessa, Mercè Conesa, ha defensat l'escola catalana i ha instat el govern a no fer cap pas enrere.
Mercè Conesa: Manifestem el suport al model d'escola catalana en llengua i continguts i a tota la
comunitat educativa perquè continuï aplicant-lo.
El PP ha subratllat que el debat va més enllà del paper de la llengua catalana en el sistema educatiu. El seu
portaveu, Jordi Carreras, lamenta que una administració pública cridi a l'incompliment de les sentències
judicials, ja que considera que s'ha d'ensenyar els ciutadans a respectar la llei.
Jordi Carreras: Quan una institució delcara que no vol complir amb una sentència és una falta de
responsabilitat.
No obstant això, ha apostat per un model d'escola trilingüe, en què el català estigui a la mateixa alçada que el
castellà i els ciutadans gaudeixin de totes les seves llibertats. D'altra banda ha destacat que, d'aquesta manera,
Catalunya no s'estaria 'mirant-se el melic' com ara.
El PSC i ICV-EUiA han defensat l'actual model escolar, ja que ha estat d'èxit històricament i ha garantit la
cohesió social del país. Més enllà del text aprovat, la CUP ha fet una crida a la 'desobediència intel·ligent' i ha
instat a no acatar les sentències i la interlocutòria dels tribunals espanyol i català.
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