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Comunicat de l'AEP en defensa de la immersió lingüística

L'AEP - Associació d'Estudiants Progressistes rebutja completament la sentència del Tribunal
Suprem que pretén obligar la Generalitat a utilitzar el castellà com a llengua vehicular en
l'ensenyament de les nostres escoles, i insta al Parlament i les institucions europees a defensar el
model educatiu i lingüístic escollit democràticament a Catalunya.
  
La immersió lingüística va ser considerada com el sistema més eficaç per promoure el
multilingüisme el 24 de març del 2009 a l'Eurocambra, recull l'esperit de la Carta de les Llengües
Minoritàries i ha estat lloat en altres ocasions. És també una decisió legítima presa per una àmplia
majoria del Parlament de Catalunya. Des que es va aprovar el sistema d'immersió lingüística, el
català ha anat recuperant el paper social que li pertoca (si bé és cert que encara no està normalitzat)
i ha permès que els joves que hi són educats puguin utilitzar ambdues llengües amb fluïdesa. És,
doncs la pedra de toc irrenunciable per a la construcció d'una societat cohesionada i per evitar la
divisió de la població en dues comunitats lingüístiques diferenciades.
  
Un cop més una institució judicial, de dubtosa independència política i successora del franquisme
ataca les decisions democràtiques del poble català, tot vulnerant i posant en crisi el respecte a la
pluralitat nacional de l'Estat espanyol.
  
L'Associació d'Estudiants Progressistes insta el Parlament català i a l'Eurocambra a defensar el
model de la immersió lingüística i a no acceptar una imposició reaccionària que va en contra d'una
decisió democràtica, recolzada per la majoria social i política de Catalunya, i que provocaria una
forta segregació per qüestions d'origen o cultura.
  
L'AEP seguirà treballant a les aules al costat del professorat, PAS, altres sindicats i associacions per
la normalització lingüística, pel coneixement i pels valors democràtics, eines de progrés i garantia de
futur.
  
Per una educació en català!
  
Per una educació per a tothom!
  
Barcelona, a 24 de desembre de 2010
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