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DILIGÈNCIA.El Ple, en la sessió AJT/PLE/4/2022 de 27 d'abril de 2022, va aprovar, amb el text que figura a
continuació, la moció següent:
MOCIÓ DE SUPORT A L'ACORD POLÍTIC PER BLINDAR EL MODEL D'IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA A CATALUNYA.
El passat 24 de març els grups parlamentaris del PSC, ERC, Junts per Catalunya i En Comú
Podem van registrar al Parlament una proposició de llei per modificar la llei de Política
Lingüística 1/1998. Hores després el Grup Parlamentari de Junts per Catalunya s’ha autoexclòs
de la proposta.
Aquest és un acord històric que té com a objectiu blindar el model d’immersió de la intromissió
judicial com va ser la sentència del 25%. L’acord polític assolit dona solidesa en la línia d’altres
grans consensos històrics que han avalat des de l'inici de l'autogovern la discriminació positiva
del català com a llengua pròpia necessitada d'especial protecció.
Partim de la base de la defensa del model d’immersió lingüística perquè garanteix l’èxit en
l’adquisició de la competència lingüística de les llengües d’ús social. A més, ha estat i és
l’instrument determinant per a la universalització del coneixement i el domini del català entre
tota la població escolar. Ha estat i és una eina per a la cohesió social. HA estat i és un model
capaç de cohesionar l’alumnat sense tenir en compte la llengua que es parla a casa i que el
prepara per ser competent en el món laboral tot fent possible la igualtat d’oportunitats i
contribuint a fer sentir tothom com una part important d’una mateixa societat, sense exclusions
de cap tipus.
Aquesta prioritat del català en el sistema educatiu no menysté les altres llengües, sinó que
concilia la cultura d’origen amb la catalana i aconsegueix que el nostre país gestioni el seu
multilingüisme tot respectant la diversitat lingüística del nostre món en ajudar a consolidar el
català com a llengua comuna del territori. Ningú no ha d’estar bandejat per qüestions de
llengua. Si no hi hagués la implementació del sistema d’immersió, la societat catalana correria
dos grans perills. En primer lloc, hi hauria un risc molt elevat de segregació social i lingüística,
la qual cosa suposaria un greu problema de fractura social en segregar els i les alumnes
catalans en funció de criteris lingüístics. I en segon lloc, també causaria una incompetència
lingüística en llengua catalana per part dels nens i nenes de famílies castellanoparlants que no
tenen ocasió de parlar-la i desenvolupar-la en el seu entorn familiar més proper.
Per tant, la proposta de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística que
estableix que el català és la llengua pròpia de Catalunya, és la llengua normalment emprada
com a llengua vehicular i d'aprenentatge del sistema educatiu i és regular per iniciativa pròpia
com ha de ser l'aprenentatge de les llengües a Catalunya. És a dir, desplegar un marc normatiu
a partir de la LOMLOE que ja blinda d’immersió perquè les llengües no quedin en mans dels
Tribunals.
La modificació de la llei evita fixar percentatges per a la convivència del català i castellà a les
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aules i especifica que el català ha de ser el centre de gravetat lingüístic. El projecte parteix de
la base que el català és la llengua normalment emprada com a llengua vehicular i
d’aprenentatge del sistema educatiu. I l’ensenyament de les llengües oficials i en llengües
oficials tindrà garantida una presència adequada en els currículums i en els projectes educatius
de centre per tal d’assolir el domini oral i escrit d’ambdues llengües. Com fins ara. La nova
regulació posa èmfasi en el fet que els projectes lingüístics es basaran en els resultats de les
avaluacions de l’alumnat en les llengües oficials, partint de l’autonomia dels centres educatius i
de la seva adaptació a la situació sociolingüística.
La llengua catalana és i ha de ser una qüestió de país. És per això que tot allò que té a veure
amb la seva defensa, protecció i difusió ha de ser fruit del màxim consens possible. I en aquest
sentit considerem que cal construir amplis acords; que no siguin només propostes d'una sola
veu, d’un únic espai polític o exclusivament del govern.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta del grup municipal de L'Hospitalet
En Comú Podem-ECG
ACORDA
Primer.- Donar suport a la Proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de
política lingüística i de la Llei 35/2010, de l'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran atès la seva
voluntat de construir un model lingüístic que promogui la cohesió social, la igualtat
d’oportunitats i la normalització del català i l’aranès.
Segon.- Traslladar el present acord a la Secretaria de Política Lingüística, els grups polítics del
Parlament de Catalunya, a la Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural, Somescola, CCOO,
UGT, a la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i als Consells de Districte.
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