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Somescola.cat convoca una concentració dilluns dava nt el 

TSJC per respondre als atacs judicials a la immersi ó  

Somescola.cat convoca una concentració dilluns vinent davant el Tribunal Superior 

de Justícia de Catalunya (TSJC), a les 18.30h al Passeig Lluís Companys de 

Barcelona, per respondre als atacs judicials i defensar el model d’immersió 

lingüística. 

La coordinadora d’entitats cíviques i educatives ha fet una crida a la ciutadania per 

sumar-se a una mobilització unitària que vol reflectir el consens social. En una roda 

de premsa celebrada a la seu nacional d’Òmnium Cultural, Somescola ha defensat 

el model vigent d’escola catalana en llengua i continguts, rebutjant la judicialització 

dels usos lingüístics a partir de l'acció individual d'unes famílies. 

“Defensem la immersió lingüística perquè garanteix la igualtat d'oportunitats i la 

cohesió social a Catalunya”, ha afirmat Muriel Casals, una de les portaveus de 

Somescola.cat, qui ha destacat que “És normal que un país decideixi la seva 

educació”. 

Teresa Casals, també en nom de la coordinadora, ha  afirmat que la segregació dels 

infants catalans per raó de llengua atempta contra els bons resultats pedagògics de 

la immersió: “Tenim dret a decidir el model d’escola que considerem oportú i aquest 

funciona, perquè el nostre model és una història de 35 anys d’èxit educatiu”. “És fals 

que els nens catalans no coneguin el castellà, les dades així ho avalen, i no té sentit 

crear un conflicte artificial”, ha afegit Teresa Casals. 

Finalment, Josep Maria Cervelló, ha remarcat que la llengua i el model educatiu del 

nostre país no hauria de decidir-se per la via judicial: “El TSJC vol aplanar el camí a 

la LOMQE del ministre Wert, per a fer del català una llengua subsidiària, imposant-

se a la legitimitat democràtica i al Parlament de Catalunya, que és qui estableix la 
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legislació pròpia”. “És el govern català qui fa polítiques educatives, no els tribunals”, 

ha reblat Cervelló. 

Somescola ha demanat a la Generalitat que continuï blindant el model d’immersió 

lingüística, d’acord amb l'aplicació de la normativa vigent, rebutjant frontalment una 

sentència que vol introduir el castellà com a llengua vehicular. 

La coordinadora també ha volgut expressar el seu suport a les institucions catalanes 

i al conjunt de la comunitat educativa del país. Ha destacat que posa tots els seus 

recursos a disposició dels directors dels centres afectats per la sentència del TSJC, i 

ha encoratjat als consells escolars a sumar-se al clam per defensar una escola 

catalana de llengua i continguts. Més d’un miler de consells escolars estan adherits 

al lema de Somescola.cat, “Per un país de tots, l’escola en català”. 

 

Convocatòria de premsa Somescola.cat 

Dilluns 10 de febrer a les 18.30h 

Passeig Lluís Companys de Barcelona 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Contacte Somescola:  
 

Jordi Gabarró – Òmnium Cultural  

jgabarro@omnium.cat – 93 319 80 50 / 626 88 64 92  
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Francesc Reverté – Plataforma per la Llengua 

freverte@plataforma-llengua.cat 93 321 18 03 / 695 19 59 07 


