
Temes per ajudar el debat sobre l’oportunitat de 

modificar la llei de Política Lingüística 

 

 El català és el ciment de la nostra cultura. Cultura i llengua minoritària. 

 Les cultures poden desaparèixer i les llengües també. 

 La llengua retrocedeix en quan a us social, a l’escola i a la societat. 

 La Llei de política Lingüística vigent no s’ha aplicat prou be al Centres 

educatius. Sobretot a Secundària. 

 No calen modificacions a la llei. Poden suposar falques per on s’apliquin 

percentatges de castellà que emparades per la llei, siguin acomodacions 

del professorat. 

 El castellà, a Catalunya, no necessita ajudes. (Es diuen moltes mentides 

per anar contra l’Escola Catalana). 

 El Govern Central de l’estat espanyol no fa res per potenciar les diferents 

llengües d’Espanya. 

 No és veritat que els alumnes acabin l’ESO sense conèixer el castellà : 

entendre, parla i  escriure. 

 La Conselleria ha de recolzar i controlar la immersió lingüística. Amb 

inspeccions, estímuls i sancions, si cal. 

 La Conselleria ha de defensar els mestres i els Equips directius davant 

dels atacs de famílies, organitzacions i partits polítics que utilitzen el 

català com a eina per anar contra l’Escola. 

  La Universitat, Universitats, de Catalunya ha de garantir que els nivells 

d català dels futurs mestres han de ser molt alts : Lectura, escriptura i 

expressió oral... (Cal coordinació entre Conselleries corresponents !) 

 Nosaltres, cada u, com a persones, hem de defensar la nostra llengua en 

practiques habituals amb totes les persones del territori d’entrada. Cal fer 

reivindicacions en tots els locals públics i en l’Administració. 

 Exigir als partits polítics que no facin cap pas enrere. Que no ajudin al 

retrocés legislatiu i que en canvi s’ocupin de com fer avançar socialment 

l’ús del català a Catalunya en altres instàncies de l’Estat. 

 Exigir a la Conselleria d’Educació que vetlli per la defensa del Català a 

l’escola i que no delegui les seves responsabilitats en els equips directius 

i claustres. 

 Oferim la nostra experiència a qui pugui aprofitar-se’n per ajudar a la 

nostra Cultura i en conseqüència a la Llengua. 


