
ESCOLA DE TOTHOM DEMANA Al GOVERN CATALÀ QUE DICTI IMMEDIATAMENT LES 

INSTRUCCIONS PER A FER EFICAÇ EL MODEL DE CONJUNCIÓ LINGÜÍSTICA A l'ESCOLA 

CATALANA I ADVERTEIX QUE SI NO HO FA ES PERSONARÀ EN EL TSJC PER A SOL·LICITAR 

L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA. 

 

En el dia d'avui ha estat comunicada formalment a la Generalitat la fermesa de la sentència de 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 16 de desembre de 2020 que estableix l'obligació 

que almenys un 25% de la docència s'imparteixi en castellà i en català a tots els alumnes del 

sistema educatiu de Catalunya. 

 

L'Administració educativa catalana ve obligada al seu compliment des d'avui mateix. Correspon 

ara a la Generalitat, tal com estableix la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa, indicar 

l'òrgan responsable del compliment d'aquesta i portar-la a efecte. 

 

Un mínim respecte als principis de l'Estat de Dret conduiria a la Generalitat a acatar sense dilació 

l'esmentada sentència i no aprofundir en el clima de crispació i enfrontament que intenta 

generar entre els catalans en rebutjar una obligació tan bàsica per als poders públics com és la 

d'ajustar el seu comportament a la llei i a les decisions dels tribunals. 

Incomprensiblement la Generalitat està apel·lant a la cohesió social per a justificar la 

desobediència a les resolucions judicials. Per això, i per a evitar conflictes innecessaris ens veiem 

en l'obligació d'indicar que: 

 

1.- La Generalitat ha d'informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i a la societat en 

general de les instruccions que donarà per a fer eficaç el model de conjunció lingüística en tot 

el sistema educatiu català. 

 

2.- No existeix cap raó que pugui justificar l'incompliment de la sentència pel que convidem a la 

Generalitat de Catalunya al fet que assumeixi la nova realitat jurídica i canviï el sistema educatiu 

català per a adaptar-lo a la Constitució i a l'ordenament jurídic. 

 

3.- En cas que la Generalitat no doni compliment voluntari a la sentència utilitzarem tots els 

mitjans al nostre abast per a fer-lo possible, la qual cosa inclou la presentació d'un incident 

d'execució, a l'empara del que es disposa en l'article 109 de la Llei de la Jurisdicció contenciosa 

administrativa. En l'incident demanarem al Tribunal que determini l'òrgan o òrgans que han de 

responsabilitzar-se de realitzar les actuacions que facin possible aplicar el model de conjunció 

lingüística en el sistema educatiu català; que fixi el termini en què s'ha d'adaptar el sistema 

educatiu al nou model; i la concreció dels mitjans per a portar-lo a efecte. 

 

4.- Quant als mitjans, ja avancem que s'han de dictar pel Departament d'Educació instruccions 

dirigides a tots els centres educatius catalans perquè modifiquin els projectes lingüístics que no 

respectin almenys un 25% de matèries troncals o similars en castellà i en català. Al seu torn, la 

Inspecció d'Educació ha de garantir el compliment d'aquestes instruccions. Per això, cridem 

l'atenció sobre la gravetat que ara tindria qualsevol instrucció o actuació dirigida a impedir 

l'eficàcia de la sentència ja ferma. Tant la Llei de la Jurisdicció contenciosa administrativa com el 



Codi Penal ofereixen eines per a impedir i sancionar qualsevol mesura dirigida a entorpir la plena 

eficàcia de les decisions judicials fermes. Actuarem contra elles. 

 

5.- El Govern d'Espanya té obligació de garantir l'ensenyament en castellà en tot el sistema 

educatiu espanyol i això inclou també a Catalunya, per la qual cosa ha de vetllar des de la posició 

privilegiada i rellevant que té en el procediment judicial perquè la Generalitat executi la 

sentència que reconeix un mínim de 25% de classes en castellà a fi de garantir els drets lingüístics 

de tots els alumnes catalans. 

 

6.- La sentència que ha de ser executada indica que el compliment ha de ser immediat; per tant, 

no necessàriament ha d'esperar-se el termini de dos mesos previst en l'art. 104.2 de la Llei de la 

Jurisdicció contenciosa administrativa per a complir voluntàriament la sentència. 

7.- La societat espanyola i la catalana en particular estan reaccionant amb responsabilitat i 

mostrant de manera clara la seva voluntat de no deixar passar aquesta ocasió per a posar fi a 

l'apropiació nacionalista de les aules; però cal que tots els actors polítics es comprometin a 

assumir el canvi inexorable que es produirà en el model lingüístic a les aules catalanes. 

8.- No hem de desaprofitar l'oportunitat de fer possible un nou model educatiu garant amb tots 

els drets lingüístics dels alumnes catalans que permeti assegurar sense discriminacions un 

ensenyament de qualitat i que garanteixi el coneixement dels idiomes oficials de Catalunya. 

9.- Des d'Escola de Tothom agraïm a totes aquelles persones que ens estan donant el suport 

durant aquests dies i a totes les famílies i alumnes catalans que ens estan atorgant la seva 

confiança perquè defensem els seus interessos davant els òrgans judicials en el cas que 

l'estultícia de les autoritats polítiques ho faci necessari. 

 

10.- Advoquem, una vegada més, per la defensa d'un model de convivència a l'escola catalana 

respectuós amb els drets lingüístics i d'acord amb els valors democràtics que defensem. 

 

A Barcelona, a vint de gener de dos mil vint-i-dos 

 

 

ESCOLA DE TOTHOM està formada per 14 associacions, unides per a l'aconseguir l'aplicació de 

la sentència del mínim del 25% en les dues llengües oficials. 

Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB),Asociación por la Tolerancia, Aixeca’t, Ampas 
Paralelas, AMES, CLAC, Cataluña por España, Impulso Ciudadano, Profesores por el 
bilingüismo, Plataforma Silenciosa, S’ha Acabat, Societat Civil Catalana, Segadors del Maresme, 
Asociacion de Jóvenes estudiantes Con la libertad 

 

 


