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MANIFEST DE SUPORT A LA LLENGUA CATALANA 
 
 
Ens uns moments de crisi en què tot es qüestiona, convé no deixar-nos endur per 
una rierada de despropòsits que malmet el que troba al seu pas. Dins d’aquest 
panorama incert, la llengua ha de ser intocable i s’ha d’evitar que caigui en el 
parany que despleguen determinades pressions polítiques, econòmiques i 
mediàtiques. 
 
La llengua és el que dóna sentit a un poble, és l’eina de vida de l’ésser humà i es 
mereix el respecte i la protecció de tothom. Perquè la llengua pugui seguir la línia 
del temps sense trasbalsos, li cal el suport decidit i ferm de les institucions, dels 
mitjans de comunicació socials i la incondicional fidelitat dels parlants. 
 
Vivim una nova realitat multilingüe, benvinguda! Un gran repte, sens dubte, que 
ens obliga a ser respectuosos envers totes les llengües nouvingudes, un respecte, 
per descomptat, que ha de ser mutu. És un moment òptim per apagar els prejudicis 
lingüístics i encendre les ànsies d’observar, escoltar i aprendre més. Ho hem 
d’afrontar positivament, ja que se’ns mostren noves fonts de coneixement. 
 
Totes les llengües tenen el dret d’existir, independentment del nombre de parlants. 
Cal un equilibri lingüístic i hem de prendre consciència que no podem caure en 
l’anacronisme de les llengües dominants que es cruspeixen les llengües petites en 
nombre de parlants, en nom d’una globalització uniformadora. Imposar, no, de cap 
de les maneres, en tot cas replantem llengües amenaçades. 
 
Tots els parlants hem de mostrar interès per les llengües en perill d’extinció, ja que 
una llengua és molt més que una eina comunicativa, és cultura, tradició, una 
manera de fer i viure, una manera de veure i entendre el món, és l’arrel profunda 
d’un poble. 
 
Hem de valorar un món lingüísticament sostenible i divers. Ningú no ha de 
renunciar a la seva llengua, al contrari, hem d’obrir-nos a noves llengües. Ningú no 
ha de renunciar a ser qui és. Hem de caminar cap al coneixement per ser més 
lliures i humans. 
 
És per tot això, que la comunitat educativa representada en aquest Consell Escolar 
Municipal volen signar aquest manifest: 
 

• Enfront dels atacs contra la llengua catalana volem refermar-nos en la lluita 
per respecte a la llengua del nostre país i, en aquest sentit, defensem les 
polítiques lingüístiques d’equitat que apostin per la normalització lingüística 
plena. 

• Denunciem que la darrera llei impulsada pel Ministeri d’Educació és un 
atemptat contra la realitat lingüística del nostre país i contra el mateix 
sistema educatiu que sempre ha garantit l’aprenentatge d’ambdues llengües 
per mitjà de la pedagogia i la tolerància, i no pas de la demagògia i la 
imposició. 
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• Defensem l’ús de la llengua catalana com a llengua vehicular en l’educació, 

els mitjans de comunicació públics, l’administració, la justícia i els cossos de 
seguretat. 

• Reivindiquem la necessitat, que s’ha de traduir políticament en recursos 
humans i econòmics, de la immersió lingüística del català en contextos 
sociolingüístics desfavorits o adversos, de manera que es pugui garantir 
l’aprenentatge del català com a recurs imprescindible de la socialització i la 
integració. 

• Demanem que el Govern i les diferents administracions públiques s’impliquin 
no tan sols des de l’emoció sinó també des del desplegament de mitjans i 
estructures que possibilitin tant l’aprenentatge com la difusió i normalització 
de la llengua 


