
 

 

 
 

Albert Salvadó i Fernàndez, regidor de l’Ajuntament de la Ràpita, en representació del 
Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, presenta per al Ple d’aquest 
Ajuntament la següent: 

 
MOCIÓ EN SUPORT DEL MODEL D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA EN CATALÀ 

 
El model d’escola catalana, que es basa amb la immersió lingüista en català, ha resultat 
un model d’èxit, tal com ha estat avalat per organitzacions internacionals en repetides 
ocasions. Ha permès cohesionar un poble divers com el català i assolir competències 
imprescindibles per mantenir activat l’ascensor social i garantir la igualtat 
d’oportunitats.  
Un cop més, veiem com es vol posar en perill aquest model, a través d’una estratègia 
d’assetjament i difamació del model d’escola catalana amb l’objectiu d’imposar un 
model de segregació als centres catalans per tal d’instrumentalitzar la llengua, quan 
tots els informes senyalen que els alumnes catalans han assolit els objectius lingüístics 
del coneixement de les dues llengües oficials del nostre país, el català i el castellà.  
En aquest segon cas, fins i tot milloren la mitjana estatal per sobre de comunitats 
monolingües, dades del mateix ministeri d’educació de l’Estat. 
Reiterem el compromís amb l’escola catalana com a eina clau per a la cohesió social, la 
igualtat d’oportunitats i la qualitat educativa, a través del consens que hem construït 
els darrers 30 anys. 
Denunciem també els plantejaments que propugnen públicament la fi del model 
d’immersió lingüística en català, l’adoctrinament ideològic, la generació de sospites i 
denúncies i la segregació lingüística, volen posar en risc el model educatiu català 
compromès amb la igualtat d’oportunitat dels infants i amb els valors cívics i 
democràtics de convivència de la nostra societat.  
 
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de la Ràpita 
proposa d’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
Primer.- Manifestar el suport al model d’immersió lingüística en català, com un model 
d’èxit que garanteix la cohesió social 
 
Segon.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya i els centres educatius del municipi.  
 
 
 
 
 
Albert Salvadó Fernàndez 
Portaveu ERC-La Ràpita                                                   La Ràpita, 29 de novembre de 2019 


