
 
  

COMUNICAT DE L’ANC SOBRE L’ATAC A LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DEL GOVERN ESPANYOL 
 
En relació al projecte de llei de la qualitat educativa impulsada pel govern espanyol, en 
què el català passaria a ser una llengua residual a l’ensenyament, l’Assemblea Nacional 
Catalana constata: 
 
Que el projecte de llei és l’atac més greu a la llengua catalana des de la fi de la dictadura 
franquista. Un atac covard, fet públic un cop han passat les eleccions al Parlament de 
Catalunya, que respon a l’estratègia sistemàtica dels aparells polítics i judicials de l’Estat 
espanyol de menyspreu i residualització de la llengua catalana; especialment pel que fa al 
model educatiu de la immersió lingüística. 
 
Que la llei no tan sols denigra el català, sinó que atempta contra la cohesió del poble català 
cercant la segregació i divisió entre catalans catalanoparlants i catalans castellanoparlants per 
crear un conflicte lingüístic inexistent a Catalunya. Som els catalans i les catalanes els que hem 
escollit lliurement el nostre model educatiu i no permetrem que cap ingerència vulneri la 
nostra voluntat. La immersió lingüística i l’ús del català com a llengua vehicular a les escoles és 
i continuarà sent un model d’èxit, que a més és reconegut per experts i institucions europees. 
 
Que l’atac del govern espanyol no es pot desvincular del context polític. Mai no havien arribat 
tan lluny en els més de trenta anys de monarquia parlamentària, perquè mai no havíem estat 
tan a prop d’assolir la nostra llibertat. 
 
Que l’única resposta possible a aquesta llei passa per la desobediència civil i pel front comú de 
partits, sindicats, entitats i del conjunt de la societat contra aquest nou atac, en una resposta 
contundent, pacífica i clara. 
 
Que es fa evident novament que la independència és l’única solució possible i desitjable per la 
supervivència cultural i econòmica del país. Qualsevol falsa sortida no resoldrà els anhels d’una 
societat que, tal com s’evidencia en els resultats del 25N, ha optat majoritàriament perquè 
Catalunya sigui el proper estat d’Europa. 
 
Que els atacs i les dificultats són un impuls per treballar encara més persistentment per la 
construcció d’un nou país, un projecte il·lusionant i inclusiu que compta amb tots els catalans i 
les catalanes.  
 
Finalment, l’ANC s’adhereix a les mesures i convocatòries sorgides per respondre a aquest atac 
des de Som Escola, i fa una crida als seus adherits i al conjunt de la societat a mobilitzar-se per 
defensar l’educació catalana.  
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