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3.6. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE FEM SANT ANDREU-AM, 

EN DATA 17 DE GENER DE 2022, AMB REGISTRE D’ENTRADA NÚM. 

E2022000827, EN DEFENSA I PROTECCIÓ DE L’ESCOLA I LA LLENGUA 

CATALANA 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal de FEM Sant Andreu-

AM, en data 17 de gener de 2022, amb registre d’entrada núm. 

E2022000827, en defensa i protecció de l’escola i la llengua 

catalana, la qual, literalment transcrita, diu el següent: 

 

“L’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina, en l’article 6, 

que la llengua pròpia de Catalunya és el català. Com a tal, el 

català és la llengua d’ús normal i referent de les 

administracions públiques i dels mitjans de comunicació de 

Catalunya, i és també la llengua normalment emprada com a 

vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament. En el mateix 

sentit, ho recull la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política 

lingüística, en l’article 20. 

 

El català ha de ser la llengua de cohesió del conjunt de la 

ciutadania, perquè és el vehicle d’expressió d’una societat, és 

el tret característic d’una cultura i és patrimoni també dels 

habitants no catalanoparlants del país i aspirem a la plena 

normalització de l’ús de la llengua en tots els àmbits. Però 

també s’ha de poder reflectir la pluralitat i la diversitat del 

context cultural en que la llengua s’inscriu. 

 

Atès que al llarg dels anys, la immersió lingüística ha fet 

possible l’aprenentatge equilibrat de les dues llengües oficials 

de Catalunya, un model pedagògic d’èxit que ha estat avalat pel 

Consell d’Europa (19 de setembre de 2019), i que els estudis 

existents posen de manifest que l’aprenentatge del català a 

l’escola amplia la capacitat comunicativa de l’alumnat i 

incideix positivament en els seus aprenentatges.  

 

Cal recordar, que els mestres i professionals del nostre sistema 

educatiu, garanteixen i fan possible aquest model educatiu 

català, i són els qui han fet els esforços gràcies als quals 

l’escola ha mantingut tothora la seva funció de cohesió social i 

de convivència democràtica, en un context de tensions vinculades 

a la crisi econòmica, reconeixem i agraïm públicament la seva 

tasca i manifestem la nostra confiança en la seva 

professionalitat.  

 

 



 

 

 

 

Per aquest motiu, tot i els avenços que s’ha produït en 

l’extensió del coneixement de la llengua, el català continua 

sent una llengua que, al reflectir la diversitat i pluralitat 

del context en el que s’inscriu, es troba sotmesa a un procés 

permanent d’erosió i exclusió de determinats àmbits de la vida 

pública (carrer, xarxes socials, plataformes digitals, 

judicatura, etc.) 

 

A tot això s’ha de posar sobre la taula una dada alarmant que 

afecta el nostre municipi. L’ús de la llengua al Baix Llobregat 

és molt limitat, amb un 20,6%, segons l’IDESCAT. 

 

A més, recentment, el director del Consorci per a la 

Normalització Lingüística, Marc Piera, va indicar que els 

membres del govern de Sant Andreu de la Barca, junt amb Abrera, 

són els únics representants polítics del Baix Llobregat que 

sovint fan servir el castellà com a llengua principal en les 

seves intervencions. Les administracions locals són un element 

clau del sistema educatiu català en tant que en el marc de la 

Llei d’Educació de Catalunya, treballen en coresponsabilitat amb 

el Departament d'Ensenyament per a garantir un sistema educatiu 

de qualitat. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMER: Defensar la capacitat dels centres educatius de prendre 

les decisions pedagògiques i didàctiques oportunes per assegurar 

la formació lingüística i comunicativa de l’alumnat. 

 

SEGON: Defensar el model d’escola catalana i la necessitat de 

continuar aplicant i avançant en l’ús social del català, 

mitjançant els Projectes Lingüístics de Centre perquè són els 

documents que recullen les decisions i les actuacions 

pedagògiques idònies, per incidir en les processos 

d’aprenentatge que  tenen a veure amb la formació dels nostres 

infants i joves.  

 

TERCER: Transmetre el suport a la tasca que es realitza als 

centres educatius i a la professionalitat de tots els seus 

integrants, mestres, professorat, PAS i equips directius.  

 

QUART: Treballar conjuntament amb el Govern de la Generalitat 

per tal de preservar els grans acords avalats per l’Estatut, la 

LOMLOE i les lleis de política lingüística i d’educació de 

Catalunya. 
 

CINQUÈ: Subscriure el manifest de Somescola.cat 

(https://somescola.cat) per refermar el suport al model 

lingüístic de l’escola catalana i al model de cohesió social que 

aquesta representa. 
 

 

 

 



 

 

 

 

SISÈ: Convertir el català en la llengua preferent als plenaris 

municipals sense que això impedeixi que els membres del Ple 

puguin utilitzar també la llengua castellana i expressar així la 

pluralitat i la diversitat de la ciutadania a la que representen 

i, per tant, presentar també les mocions amb el mateix criteri.  

 

SETÈ: Traslladar aquests acords a Somescola.cat, al Departament 

d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 

Catalunya, al Ministeri d’educació, a les escoles de Sant Andreu 

de la Barca i a les seves AMPAs. 
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