
 
 
 

Comunicat del Secretariat Nacional de l’Assemblea Nacional Catalana 

L’Assemblea Nacional Catalana, i en especial la seva sectorial de Docents per la 
Independència, membre de Som Escola, participarà activament en la cercavila “Per 
un país de tots, decidim escola catalana”, que el proper dissabte 14 de juny a les 18 h. 
recorrerà el centre de Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret de Catalunya 
a decidir el propi model educatiu. 

La LOMQE  cone  da ta    co  a Llei Wert,  s la c lminaci  de tot  n proc s pol  c 
que  e  a at  e  la  ent ncia del   i  nal  ons t cional cont a l'Estatut, t  l’objectiu 
d’esbotzar el model ed ca   catal    l siste a ed ca    a licat a     it a les nost es 
escoles  co  ta a    n a  l ssi  s  o t social i  ol  c, i  a aconse  it   e nin   
sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla habitualment a casa. 

La LOMQE ent a cla a ent en con icte a   la  lei d  d caci  de  atal n a (LEC) 
aprovada per majoria en el Parlament de Catalunya, envaei  les compet ncies 
ed ca ves   e corresponen a la  eneralitat, es basa en  na concepci  centralista i 
a torit ria de l  stat i no resol els problemes   e t  act alment l ed caci . 

Denunciem que aquesta ofensiva legislativa i dels tribunals respon a un objectiu molt 
clar: trencar la convivència i el consens que sempre ha existit al nostre país entorn de 
la immersió lingüística i el model educatiu. La comunitat educativa és un dels flancs 
per on el govern espanyol pretén de fe   ealitat la f ase d’Azna : “Antes que se rompa 
España se dividirà Cataluña”. 

La situació a les escoles est  a  i ant al límit. L'assetjament continuat a què estan 
sot eses  e  les con n es sentències dels diferents tribunals creen una situació que 
n’ento  ei  conside a le ent l’activitat docent. Si a aquest assetjament hi afegim 
l’ofec econò ic a     est  sot esa  atal n a dins de l’ stat espanyol, arribarem 
fàcilment a la conclusió que si volem garantir la immersió lingüística i una escola de 
  alitat  inte  ado a i e  itativa necessite   ode  dis osa  d’ na total ca acitat 
legislativa i dels recursos econòmics necessaris, recursos que generem però que no 
tenim, perquè el govern espanyol ens els nega. Necessitem un Estat. 

És per tot ai ò  que donem ple suport a les accions que pugui emprendre Som Escola i, 
especialment, a la convocatòria del proper 14 de juny, a Barcelona i fem una crida a les 
forces polítiques i a la societat en general a fer una resposta col·lectiva, contundent, 
democràtica i participativa en defensa del nostre model d'escola    e  s  a an a  e  
al nostre futur nacional. 
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