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Exp.: 238/2022
MANUEL RAMAL MATA, Secretari de l’Ajuntament de Parets del Vallès, en exercici de
les funcions de fe pública que m’atribueix l’article 3.2 f) del Reial decret 128/2018 de 16
de març.
CERTIFICO:
Que, la Junta de Portaveus en data 20 de gener de 2022, per majoria, va aprovar la
Moció que es transcriu a continuació, amb els vots favorables dels regidors i regidores
dels grups ARA PARETS-ERC, SUMEM ESQUERRES A PARETS i PxR-JxCat; el vot en
contra del grup de CIUTADANS, i l’abstenció del grup PSC-CP:
«Moció en defensa del model actual d'immersió lingüística al servei educatiu,
presentada grup municipal Parets per la República-JxCat (Exp. 238/2022) (2022-ERJPV-2).

Totes les proves que tenim, demostren que les capacitats lingüístiques de les nenes i nens
de Catalunya són perfectament equiparables tant en català com en castellà, de fet, en
reiterades ocasions ha estat la comunitat autònoma catalana la que ha tret notes més altres
a l’assignatura de castellà als exàmens de selectivitat a nivell d’estat espanyol.
En conseqüència, defensem plenament el nostre model d’escola catalana, el nostre
model d’immersió lingüística que avala convivència i igualtat d’oportunitats a l’escola.
Aquesta sentència a més, arriba poc després de ser coneixedores gràcies a Plataforma per
la Llengua que actualment només un 36% de les catalanes fem servir el català com a llengua
habitual i que, des del 2005, hem perdut més de mig milió de parlants. És a dir, una situació
d’urgència vers la nostra llengua i cultura que dona la sensació, volen aprofitar un cop més
per polititzar contra Catalunya mitjançant la justícia.
Rebutgem firmament aquesta politització que constantment es fa de la nostra llengua
presentant-la com un problema quan, en realitat, no ho és a la societat catalana. Polítics com
els líders del PP i VOX, han exigit l’aplicació del ja famós article 155 per tal de donar
compliment a la sentència. És per això, que hem d’utilitzar tots els instruments al nostre
abast en defensa del nostre actual model d’immersió lingüística a l’escola catalana, doncs
estem convençudes que és una fal·làcia afirmar el contrari. El que es pretén per tant, és
imposar la llengua castellana i la seva cultura amb intenció de fer-la passar per davant de la
nostra mil·lenària història.
L’actual model d’escola, és el resultat dels esforços de tota una societat, especialment la de
la comunitat educativa que, amb un consens absolut entorn el model lingüístic i amb
implicació de pares, mares i professorat, ha treballat diàriament per a tenir una escola
catalana democràtica i de qualitat. La immersió lingüística i la consideració del català com a
llengua vehicular, ha donat força a aquest model que ha estat model de reconeixement per
varies Institucions internacionals, i és un referent com a model pedagògic eficient dins el
Marc Europeu de les Llengües.
Finalment, manifestem que l’escola catalana té un model educatiu consolidat, basat en
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El passat 23 de Novembre de 2021 vam ser coneixedores que el Tribunal Suprem de Justícia
ha rebutjat el recurs de cassació presentat pel Govern de la Generalitat contra la sentència
del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), que obliga a fer el 25% de les classes
en castellà i volem posar en manifest, la nostra defensa d’un model d’èxit que funciona.

la no separació de l’alumnat per raó de llengua, que fa possible el coneixement de 2
idiomes oficials al acabar l’ensenyament obligatori, afavorint la cohesió social i la
igualtat d’oportunitats.
Aquesta moció, arriba després de 2 mesos ja que el PSC de Parets del Vallès no ha permès
presentar-la anteriorment tal com es va comprometre. Entenem que han faltat a la seva
paraula seguint les ordres del seu partit mare, el PSOE, que no va voler participar de la
manifestació organitzada per SOM ESCOLA a favor del sistema educatiu català. Una nova
mostra que les sigles del partit socialista a Catalunya poc tenen a veure amb aquell PSC que
defensava la nostra llengua i el dret a la autodeterminació no fa tants anys.
Per tot l’exposat, des del Grup Municipal de Parets x la República treballarem per fer front
contra aquesta sentència.
D'acord amb el que s'ha exposat, la Junta de Portaveus ACORDA:
1. Recolzar el recurs de cassació interposat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a la
sentència del TSJC que imposa per primer cop a totes les escoles catalanes a fer un 25% de
classes en castellà, ja que considerem que l’actual model de immersió lingüística ha
demostrat el seu èxit i garanteix la convivència i la igualtat d’oportunitats a l’escola.
2. Defensar la necessitat d’impulsar un gran acord a Catalunya on tots els representants de
les entitats, agents educatius i partits polítics contra aquesta sentència.
3. Seguir impulsant el model d’immersió lingüística a Catalunya per ser un model
pedagògicament sostenible, jurídicament viable i socialment acceptat que, en cap cas, ha
ignorat el coneixement del castellà.
4. Donar el nostre total suport al Govern català per utilitzar totes les eines disponibles per dur
a terme les accions pertinents en defensa del nostre actual model lingüístic.

6. Traslladar aquests acords al Presidente del Gobierno de España, al President de la
Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del Parlament de Catalunya, a tots el grups
parlamentaris, a les Conselleries d’Educació i Cultura, al grups parlamentaris del Congreso
de los Diputados i del Senado, i a la presidència de la Associació Catalana de Municipis
(ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).»
I, perquè així consti, signo aquest certificat, amb el vistiplau de l’alcalde, amb reserva del que
resulti del text definitiu de l’acta, segons el que permet l’article 206 del Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d’organització, funcionament
i règim jurídic de les entitats locals.
Parets del Vallès, amb data de la signatura electrònica
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5. Recolzar a totes les escoles municipals, públiques o concertades, que decideixen donar
suport al model català actual.

