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MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM 
ESPANYOL CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA A LES ESCOLES 

DE CATALUNYA 
 
 

El Tribunal Suprem espanyol insta el Govern de la Generalitat a modificar el sistema educatiu per 
equiparar el castellà —com a llengua vehicular— amb el català a totes les escoles, de forma 
proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament obligatori. 
 
Aquesta sentència pretén invalidar el model d’immersió lingüística de les escoles catalanes aplicat i 
reconegut per països d’arreu del món i amb eficàcia contrastada per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, 
en què es constata que el nivell de coneixement de les llengües a Catalunya és superior a la mitjana 
de l’Estat espanyol. 
 
L’atac a la nostra llengua per part del Tribunal Superior espanyol, mitjançant una interpretació 
restrictiva de la sentència del Tribunal Constitucional i aprofitant la retallada de l’Estatut, és totalment 
desproporcionat i fora de context.  Dóna per fet que hi ha un conflicte lingüístic que perjudica el 
castellà, ignora que la llengua pròpia de Catalunya només és la catalana, obvia la necessitat de 
preservar-la i oblida que la presència del castellà és garantida —de manera impositiva— en la 
societat. 
 
És evident que la sentència, més política que jurídica, pretén destruir l’eix vertebrador de la nostra 
societat que garanteix la integració de les persones nouvingudes i que és cabdal per a la cohesió 
social.  
 
L’aplicació de la sentència pot generar segregació, cosa que pot donar com a resultat l’existència de 
grups socials amb greus dificultats d’integració. 
 
El català és la llengua pròpia de Catalunya, tal com recull l’Estatut de Catalunya. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – AM, proposa al Ple l’adopció 
dels acords següents: 
 
Primer: manifestar el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem que pretén la fi del model d’immersió 
lingüística a les escoles catalanes. 
 
Segon: manifestar el suport a les escoles i als professionals de l’ensenyament, que no han de cedir a 
la sentència, tot fent ús, si cal, de la insubmissió. 
 
Tercer: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb la sentència del Tribunal 

Superior i a complir la Llei d’Educació de Catalunya. 

 

Quart: fer saber aquest acord als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem i als grups 

parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés dels Diputats i del Senat. 

 

Prats de Lluçanès, març del 2011 


