MOCIÓ DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR
(CUP) EN DEFENSA DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA
DAVANT ELS ATACS JUDICIALS
Davant la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que
imposa un quota lingüística del 25% en castellà, ens trobem en nou pas en
l'escalada judicial contra el model d’escola catalana en llengua i continguts.
La justícia catalana obliga quatre escoles i un institut a fer en castellà, a més de
l'assignatura pròpia de castellà, una de troncal d'una altra àrea. L'objectiu final
és que les classes en castellà representin un 25% del total d'hores lectives que
fan els alumnes.
La decisió l'ha pres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya després de la
denúncia de cinc pares i després de requerir als centres educatius que
expliquessin les hores de castellà que cursaven els alumnes que han denunciat.
El tribunal requereix que els canvis en aquests cursos on van els vuit alumnes
que han denunciat es facin, com a màxim, en un mes. Això vol dir, per
exemple, que nens de P5, que tenen cinc anys, hauran de fer dues assignatures
en castellà.
El col·legi Sant Bonaventura, Franciscans de Vilanova, és un dels 5 centres
afectats per aquesta decisió judicial, que empara a una minoria de famílies
denunciants i que repercuteix negativament al conjunt de la comunitat
educativa.
Fins ara, la justícia no havia marcat el percentatge d'hores que havia de
representar el castellà, ni tampoc que s'hagués d'oferir una assignatura troncal
en la llengua oficial de l'estat espanyol.
La llengua i el model educatiu del nostre país no hauria de decidir-se per la via
judicial. El Parlament de Catalunya és qui estableix la legislació pròpia, segons
el mandat democràtic. És el Departament d'Ensenyament l'administració
educativa competent per distribuir els horaris lectius i assignar el percentatge
d'ús de les llengües. No és el TSJC qui té aquesta capacitat pedagògica ni
aquesta funció organitzativa.

Per a la CUP, aquest és un fort atac a la immersió lingüística, model que ha
bastit i garantit durant més de 30 anys a Catalunya, la igualtat d’oportunitats i
la cohesió social. I per això, esperem que la comunitat educativa a la nostra
ciutat no es deixi doblegar per la por que volen difondre el govern espanyol
-amb la LOMCE- i els Tribunals de Justícia espanyol i català -que vulneren a cop
de martell la voluntat d’una majoria-. Davant la intromissió, insubmissió.
Per tots aquests motius es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER: rebutjar frontalment la sentència del TSJC que vol introduir el
castellà com a llengua vehicular.
SEGON: l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú insta al govern de la Generalitat
de Catalunya a continuar blindant el model d’escola catalana en llengua i
continguts, defensant així l'aplicació de la legislació pròpia.
TERCER: L'ajuntament de Vilanova i la Geltrú donarà suport a totes les
accions que puguin tirar endavant la comunitat educativa o l'ampa de l'escola
Sant Bonaventura en contra d'aquesta sentència i del seu compliment. I posarà
a la seva disposició els serveis jurídics o qualsevol altre recurs d'aquest
ajuntament que puguin necessitar.
QUART: Traslladar aquests acords al Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat, a la direcció i
AMPA de tots els centres educatius del municipi i a Somescola.com.

