
NOTA DE PREMSA 
 
L'ESCÀNDOL DE L'ESPIONATGE EN COL·LEGIS.  
L'Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) en relació amb l'informe presentat per 
la Plataforma per la Llengua sobre els usos lingüístics dels alumnes als patis dels centres 
educatius catalans, informa l'opinió pública: 
 
1.- Que expressem la nostra indignació pel fet que l'autodenominada “ONG del català”, 
subvencionada generosament per la Generalitat i per l'Ajuntament de Barcelona, hagi espiat 
en 50 col·legis de Catalunya a alumnes i professors per a comprovar el percentatge de temps 
que parlen en català o castellà en les hores de pati. L'espionatge el van fer “d'incògnit”, amb 
desconeixement de professors, alumnes i pares. Quins col·legis van ser “observats? No ho 
diuen. En quines ciutats o barris? No ho diuen. En quines dates? No ho diuen 
 
2.- L'informe manca de base científica i la metodologia aplicada en l'estudi no s'ajusta als 
estàndards habituals de recerca en Ciències Socials i incompleix els principis de bones 
pràctiques que s'exigeixen en la recerca finançada en convocatòries competitives públiques. 
S'ha de tenir en compte que en les convocatòries competitives dels Programes Nacionals 
d'I+D+i, per exemple, s'especifica el següent:  
 
“[…] La recerca proposada haurà de complir els principis ètics de respecte a la dignitat 
humana, confidencialitat, no discriminació i proporcionalitat entre els riscos i els beneficis 
esperats, i, si escau, haurà de disposar del consentiment informat i escrit de les persones 
implicades o dels seus representants legals.” 
  
 
3.- Sembla evident que en l'estudi impulsat per la Plataforma per la Llengua no es compleix, 
almenys, l'exigència de “disposar del consentiment informat i escrit de les persones implicades 
o dels seus representants legals”. Aquest incompliment és especialment greu si tenim en 
compte que les persones implicades són menors d'edat. Addicionalment, la metodologia 
aplicada va implicar l'ocultació als professors del centre de l'activitat i objectius de la recerca. 
Aquesta estratègia és una mala pràctica en les recerques en Ciències Socials. 
 
En general, la metodologia aplicada no sembla haver estat dissenyada per professionals, sinó 
més aviat per afeccionats més preocupats per objectius ideològics que pel manteniment del 
rigor de la recerca i el respecte als drets dels alumnes i els professors dels centres. 
 
4.- Per això, les conclusions de l'estudi són poc creïbles i, per tant, manca de fonament pel 
mètode emprat la dada que els alumnes parlen català en el 35% de centres de Primària i en el 
14,6% d'ESO.  
 
5.- Sense necessitat d'envair el dret a la intimitat d'alumnes i professors ni d'atropellar el 
lliure desenvolupament de la personalitat dels alumnes, recentment, l'Assemblea per una 
Escola Bilingüe, va publicar l'informe "Els projectes lingüístics de l'escola pública catalana: la 
marginació del castellà", amb dades oficials i públics. Amb xifres, dates i noms de col·legis 
demostra, entre altres coses, els següent: -El català és l'única llengua vehicular en el 95% dels 
centres. -Fins als 6 anys no s'ensenya en castellà i després només 2/3 hores setmanals. -El 
94,9% de les activitats extraescolars són en català. 
 
6.- De totes maneres, la AEB entén que la comunitat educativa i la societat en general ha de 
qüestionar la legitimitat de la fi de l'estudi. Plataforma per la Llengua pretén que en una 
societat bilingüe en la qual la comunitat lingüística castellanoparlant és majoritària, els nens 



renunciïn a la seva llengua materna en l'àmbit escolar perquè han decidit que l'escola ha de 
ser monolingüe en català. Aquest objectiu és inacceptable en una societat democràtica que ha 
de ser respectuosa amb la llibertat d'expressió, també la lingüística.  
 
7.- El sorprenent és el silenci institucional i còmplice dels sindicats d'ensenyament, de 
la FAPAC i de la societat científica que no només no han condemnat la metodologia i els 
objectius de l'estudi que, vulnerant drets fonamentals dels menors i professors, sinó que es 
mostren entusiastes col·laboradors en aquesta fórmula d'enginyeria social.  
 
8.- La AEB ha sol·licitat una entrevista amb el Conseller d'Educació per a expressar-li la 
gravetat de l'esdevingut i posarà en coneixement del Defensor del Poble i de les 
organitzacions internacionals el desenvolupament i contingut d'aquest estudi. Al Síndic dels 
nacionalistes, Sr. Rafael Ribó, no li comunicarem res perquè probablement està estudiant les 
fórmules per a salvar a la “ONG del Català”. 
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