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Manifest en
defensa de la
llengua catalana
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LES ORGANITZACIONS
sindicals STEI-i, USTEC-STEs i
STEPV-Iv, sindicats majoritaris a
l’ensen-yament públic de les Illes
Balears, Catalunya i País Valencià
respec-tivament, conseqüents amb
la responsabilitat atorgada per la
majoria del professorat, fan una
crida a la resta d’organitzacions
sindicals, al professorat, a les
famílies, als centres educatius,
consells escolars, administracions
locals, Parlaments i governs
autonòmics, partits polítics i a la
societat en general, per a rebutjar
fermament les polítiques que prac-
tica el PP des del poder envers la
llengua catalana.

En els territoris on el Partit Po-
pular (PP) té la majoria absoluta,
governs espanyol, valencià i balear,
la política lingüística desenvolupada
pels respectius governs tenen com
a comú denominador l’atac constant
a la llengua catalana.

Les accions són contundents.
Primer el govern espanyol treu una
llei orgànica (LOCE) d’aplicació a
totes les comunitats autònomes
on, confirmant la visió mesetària i
centralista de la llei i sense fer cap
referència al respecte per l’estat
plurinacional, ni a la protecció de
la diversitat lingüística i cultural
de l’estat. Tot seguit, mitjançant
els Reials Decrets que la
desenvolupen, el govern espanyol
augmenta a quatre hores setm-
anals l’ensenyament de l’espanyol
i fa perillar els sistemes educatius
de tots tres territoris ja que difi-
culten l’aplicació dels programes
d’Immersió Lingüística. Després,
juntament amb el suport de la
Generalitat Valenciana, el MECD

pren la decisió de diferenciar els
títols de català i valencià aprofitant
la nova ordenació dels ensenya-
ments de llengües a les Escoles
Oficials d’Idiomes. La Ministra
d’Administracions Públiques,
anunciava que les pàgines web del
ministeri tindrien versions en
català, euskara, valencià i gallec.

Mentrestant al País Valencià, se
succeeixen les accions sece-
ssionistes, es prohibeix a Gandia
que totes les escoles facen
ensenyament en valencià, malgrat
la comunitat educativa que així ho
demana. No paren els atacs a les
seus de diferents Associacions
Culturals, Casals Jaume I i la
Llibreria de la Universitat de
València. També, les actituds
personals envers l’ús de la llengua
es van radicalitzant. Per tant, el
conflicte lingüístic és una altra
vegada al carrer davant d’unes
eleccions.

Així mateix, a les Illes Balears
el nou govern del PP anuncia un
canvi d’orientació en la política lin-
güística amb actuacions com la
creació d’una TV autonòmica bilin-
güe, la rebaixa considerable del
pressupost destinat a la direcció
general de política lingüística; el
tancament de Som Ràdio, l’única
emissora que emet en català les
24 hores del dia, les mesures
lingüístiques anunciades pel
Conseller d’Educació,  entre les
quals hi ha la creació de la secció
filològica dins l’Institut d’Estudis
Baleàrics per donar suport al
govern en qüestions científiques
que afecten la llengua catalana,
l ’ impuls de les modalitats del
català de les Illes Balears, etc.

Creen així una confrontació so-
cial amb la voluntat de treure’n un
profit electoral per al seu partit,
el PP.

Davant d’aquesta campanya, les
organitzacions sotasignats volen fer
públiques les consideracions
següents:

·Que, per coherència amb els
criteris històrics i filològics de la
Comunitat Científica i sobretot per
complir el manament constitucional
i estatutari de promoció de les
llengües de l’Estat, l’Estat espanyol,
la Generalitat Valenciana i el
Govern Balear assumisquen com un
fet normal i propi la unitat de la
llengua catalana.

·Que, en comptes d’atiar
periòdicament el debat lingüístic
només pel cantó de la divisió i del
nom, es dediquen tots els esforços
a aconseguir el ple ús de la llengua,
començant pels àmbits on, tant
l’Estat com els respectius governs
autònoms, hi tenen plena
responsabilitat.

·Que, per coherència i respecte
es corregeixi l’aberració científica
que suposaria el despropòsit de
tractar el valencià com una llengua
diferent del català a les escoles
oficials d’idiomes.

·Que, volem fer palesa a l’opinió
pública la nostra més enèrgica pro-
testa davant d’aquesta campanya
d’atacs envers la llengua catalana
ja que aquesta només persegueix un
profit electoral evident.

·Que, així mateix, fem una
crida a la societat civil per tal de
respondre contundentment davant
d’aquesta campanya en contra de
la llengua catalana impulsada pel
PP.


