
 

MOCIÓ DE LA CUP PER L’APLICACIÓ DEL MODEL 
D’IMERSIÓ LINGÜÍSTICA ALS CENTRES EDUCATIUS 

DE LA CIUTAT 

A inicis d’aquest any 2014 una sentència judicial obligava a l’Escola Sant Bonaventura 
de Vilanova i la Geltrú a modificar el seu projecte educatiu per adaptar-lo a la demanda 
dels pares d’un alumne del centre. Aquesta modificació implicava abandonar el model 
d’immersió lingüística, i per tant, suposava deixar d’aplicar un model que en les 
darreres dècades s’ha mostrat efectiu, tant pels resultats acadèmics com per la cohesió 
social que ha aportat a les viles del país. Aquest model està avalat per una immensa 
majoria de mestres i professors, per alumnes i pels pares i mares, però la petició d’una 
sola família està obligant a canviar un model de consens. 

El dia 3 de febrer, el Ple de l’Ajuntament de Vilanova aprovava una moció d’urgència 
de la CUP en la que es donava tot el suport al model d’immersió lingüística i es posava 
a plena disposició de l’Escola Sant Bonaventura en la lluita per mantenir-lo. 

Un cop iniciat el curs 2014-2015, el centre educatiu ha presentat un nou projecte 
educatiu en el que, de manera més o menys evident, s’abandona el model d’immersió 
lingüística per un que aposta per utilitzar tres idiomes: Català, castellà i anglès. 
Aquesta opció que ha pres el centre ha estat, en part, culpa de la Conselleria 
d’Esenyament, que si bé des d’un inici parlava de no acatar la sentència amb el temps 
ha anat rebaixant la força del discurs per deixar sense resposta les demandes dels 
centres afectats per aquesta sentència. 

L’aplicació d’aquest nou model és l’acceptació d’una derrota, un abandonament de la 
defensa del model d’immersió lingüística i un acatament dissimulat de la sentència 
judicial. Aquest exemple és molt nefast en uns temps on caldrà ser forts a l’hora de 
prendre decisions i defensar qüestions clau de país. 

Per tot plegat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament aprovar els següents ACORDS: 

1. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú dóna ple suport al sistema 
d'immersió actual, avalat per la comunitat educativa i pels resultats 
acadèmics. 

2. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú emplaça als centres 
educatius de la vila a mantenir el model d’immersió lingüística i a no acatar 
aquelles sentències que en demanin la seva supressió 



3. El Ple de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú demana a la regidora 
d’educació, Ariadna Llorens, que es retracti de les declaracions on 
considerava aquest nou sistema aplicat com una bona opció per la resta de 
centres de la vila. 


