
 
 

Nota de Premsa del Col·lectiu Maspons i Anglasell a propòsit del Manifest "Pel català a 

l’escola, rebutgem la proposició de modificació de la Llei de Política Lingüística" 

 

El Col·lectiu Maspons i Anglasell ha fet públic el manifest “Pel català a l’escola, rebutgem la 

proposició de modificació de la Llei de Política Lingüística” , al qual mostra la seva oposició a la 

proposició de llei de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de Política Lingüística, i de la 

Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran. El manifest, al qual és possible adherir-

se a través de la web www.masponsianglasell.cat, ha rebut ja el suport d’una quarantena de 

juristes i de professionals del món de l’educació, com Carme-Laura Gil o Jaume Sastre. 

El manifest planteja, en essència, que aquesta proposició de llei contradiu l’Estatut d’Autonomia 

i no solament resulta ineficaç per aconseguir els objectius que es proposa, sinó que pot 

comportar uns efectes totalment contraris. 

D’entrada, la proposició deixa a l’arbitri de la comunitat educativa el compliment del mandat de 

l’article 35.1 de l’Estatut d’Autonomia , segons el qual totes les persones tenen el dret a rebre 

l’ensenyament en català, que s’ha d’utilitzar normalment com a llengua vehicular i 

d’aprenentatge en l’ensenyament universitari i no universitari.  Si es deixa que cada centre 

disposi en el seu projecte educatiu la forma com es compleix aquest mandat, la conseqüència 

inevitable serà el fraccionament de l’ús del català en l’ensenyament i de retruc, en la societat en 

el seu conjunt. Just el contrari del que pretenen els promotors de la iniciativa.  

Aquesta remissió del percentatge de català o aranès al projecte educatiu de cada centre deixa 

els directors i professors dels centres com a únics responsables de l’aplicació de la llei, la qual 

cosa els fa particularment vulnerables davant de qualsevol iniciativa tendent a exigir més 

castellà a les aules. Més quan introdueix un concepte jurídic indeterminat, com és el de 

“presència adequada a les aules”, que no dóna cap mena de garantia. 

El manifest recorda també els objectius i principis de la Carta Europea de les Llengües Regionals 

o minoritàries, segons els quals les mesures destinades a promoure la igualtat entre els parlants 

d’aquestes llengües i la resta de la població no es poden considerar com un acte de discriminació 

envers els parlants de les llengües més esteses. 

Tanmateix, aquesta proposició de llei no permet tampoc donar compliment a la sentència. Així 

ho ha afirmat ja el mateix TSJ.  

I no solament és això. Si s’entra en la modificació de la Llei de Política Lingüística, les 

conseqüències poden ser molt pitjors. Cal recordar que aquesta llei no va ser impugnada al seu 

dia davant del Tribunal Constitucional i manté allò que podríem considerar un mínim. Si es 

comença a modificar per incrementar l’ús vehicular del castellà, s’obre la porta a introduir noves 

modificacions que desvirtuarien totalment el sentit de la llei i el consens assolit en la societat 

catalana en les darreres quatre dècades.  

Finalment, el manifest denuncia la utilització abusiva dels procediments parlamentaris de 

lectura única i urgència extraordinària, que furta al conjunt de la ciutadania la possibilitat 

d’intervenir en un debat que requereix necessàriament la intervenció de la societat en el seu 

conjunt. 
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