
 

 

 

 
L'ASSEMBLEA PER UNA ESCOLA BILINGÜE DE CATALUNYA CONSIDERA POSITIVA L'OBERTURA 
DE DILIGÈNCIES INFORMATIVES PEL FISCAL DE DELICTES D'ODI AMB MOTIU DEL 
LINXAMENTSOFERT PER LA FAMÍLIA DE CANET. 

 
 
També adverteix que el principal responsable del compliment de la sentència del TSJC de 16 
de desembre de 2020 és el Conseller d'Educació, sense perjudici de les conseqüències penals 
que puguin escometre els Directors de centres educatius que no adaptin els projectes 
lingüístics al model de conjunció 

 
L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) va posar en coneixement de la Fiscalia 
el passat 10 de desembre les reaccions que en les xarxes socials va haver de suportar la família 
que va sol·licitar l'escolarització bilingüe en el Centre Educatiu Turó del Drac de Canet de Mar. 
Per tant, valorem positivament que la Fiscalia Superior de Justícia de Catalunya hagi qualificat 
els fets denunciats (emissió de tuits des del grup “El Turó en català”) com a “execrables actes de 
linxament moral i atemptat contra la seguretat personal i familiar” i que hagi acordat la seva 
incorporació a les Diligències de recerca de la Fiscalia de Delictes d'odi i Discriminació. 
 
Amb independència de l'anterior, la Fiscalia formula una sèrie de consideracions sobre les 
conseqüències penals que pot tenir l'incompliment de la sentència de 16 de desembre de 2020 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya pel que considerem convenient assenyalar: 
 
1.- En el seu escrit, el Fiscal Superior de Catalunya indica que els directors o directores dels 
Centres educatius són responsables de la confecció, execució i modificació dels Projectes 
Lingüístics dels Centres i és especialment explícit quan adverteix del risc d'ignorar el caràcter 
vehicular del castellà i del català en els centres educatius. Diu que la sentència és perfectament 
comprensible pels seus destinataris, “els quals queden obligats al seu compliment en els termes 
previstos en l'article 118 de la Constitució, així com a escometre la responsabilitat derivada d'una 
eventual desatenció”. 

 
En aquest sentit, l'Assemblea per una Escola Bilingüe convida als Directors dels Centres 
educatius a adaptar com més aviat millor els projectes lingüístics a l'esperit de la sentència per 
a evitar desagradables conseqüències penals. 

 
2.- De tota manera, considerem pertinent alertar que les possibles responsabilitats dels 
Directors i dels òrgans col·legiats que no promoguin els ajustos dels projectes lingüístics no 
eximeix al Departament d'Educació d'adoptar les mesures necessàries per a complir la sentència 
i implantar amb caràcter generalitzat el model de conjunció lingüística en tot el sistema educatiu 
català per a acabar amb el període nefast del monolingüisme obligatori en català. A aquests 
efectes, recorda que el pròxim 4 de febrer finalitza per al Departament el termini per a informar 
de les mesures que adoptarà per a executar la sentència. La AEB farà un seguiment de les 
mateixes i reitera la seva voluntat de comparèixer en el procediment en el cas que no s'ajustin 
a la literalitat de la sentència. 

 
A Barcelona, a trenta-un de gener de dos mil vint-i-dos. 


