
Comunicat de L’Assemblea per l’Escola Bilingüe de Catalunya: 

 

El grup ICV ha presentat una moció a l’ Ajuntament de Castelldefels arran de les 

declaracions de l' alcalde d'aquesta localitat, el Sr. Manuel Fuentes, en el programa 

de «Salvados».  En la seva moció acusen al Alcalde d’ aquesta ciutat de mentir 

quan indica la existència d' un conflicte lingüístic al nostre sistema educatiu i 

argumenten que tots els pares i mares dels nens escolaritzats en la immersió 

lingüística saben de la inexistència d’ aquest conflicte. 

 

     L' AEB comparteix les declaracions de l' Alcalde perquè  SI que hi ha pares que 

pensen que hi ha un conflicte lingüístic i existència de la nostra assemblea ho 

confirma. Demanen un altre cop als partits polítics  que no intentin parlar en nom 

de tots i oblidar-se  de la diversitat de la nostra societat igual que obliden de la 

diversitat lingüística de Catalunya . 

  - Si que hi ha un conflicte lingüístic quan en una societat on més de la meitat de 

la població parla en castellà i en canvi  té un sistema educatiu on el castellà esta 

present 0 hores a educació infantil, 2 hores a educació primària i 3 hores a 

educació secundària. 

  - Si que hi ha un conflicte lingüístic quan només en el Baix Llobregat hi ha 50 

pares que han presentat aquest curs la petició de escolarització en bilingüe, pares 

que també es troben entre els habitants d’ aquesta ciutat de Castelldefels i que 

encara no han rebut resposta ni a la petició, ni al recurs d’alçada i ara hem d' 

arribar  als tribunals 

 - Si que hi ha un conflicte lingüístic quan el Govern desobeix les  sentències del 

Tribunal Constitucional de desembre de 1994 i del juny de 2010. Aquestes 

sentències van guiar les posteriors del Tribunal Supremo i del Tribunal Superior de 

Justícia de Catalunya que conclouen que la LEC només és constitucional si s’aplica 

amb els paràmetres del model de conjunció lingüística. 

 

En aquesta moció tambè s' afirma que la Llei Wert vol espanyolitzar els nostres 

fils;  l'AEB en canvi denuncia la manca de neutralitat ideològica al sistema educatiu 

català que s'envidencia amb: 

 

- En els llibres de text , on la realitat històrica que es presenta oblida el nostre 

passat comú amb la resta de l'estat. 

-  Amb el document que El Consell Escolar de Catalunya va enviar el 6 de març de 

2014  a tots els centres escolars per animar-los a defensar el dret a decidir i 

implicar-se en aquest procès. 

- Amb La utilització dels centres en la consulta realitzada en el 9N. 

 

L'AEB continuarà denunciant que a Catalunya si que hi ha un conflicte linguïstic, 

perquè la llengua s'utilitza con un instrument polític. Reiterem la nostra defensa del 

bilinguísme, i volem un sistema educatiu que reflecteixi la realitat diversa de la 

nostra societat i s'allunyi dels interessos polítics i partidistes. 

 


