Manifest “Decidim escola catalana”
Somescola.cat és la resposta de la societat civil catalana a les agressions contra el
nostre model d’escola catalana en llengua i continguts.
Somescola.cat dóna avui l’ocasió perquè el poble de Catalunya expressi al carrer
que està al costat d’una escola arrelada al país, al servei de la societat i filla d’una
tradició pedagògica secular. La llei d’educació del ministre Wert i del govern del PP
espanyol, que comença la seva implantació el curs vinent, és una amenaça real, una
ofensiva en tota regla contra la nostra escola, contra les decisions del Parlament i
contra tots els consensos socials sobre el català com a llengua de l’ensenyament i
l’aprenentatge.
L’escola planta cara a totes les adversitats que amenacen l’acció educativa, però
l’escola sola no pot fer gaire més. La mobilització d’avui és la prova palpable que
l’escola no està sola, que la societat la veu com un element molt propi i
transcendent. I, avui, tots som escola!
Volem recordar i enviar tot el nostre suport als companys i companyes de les Illes
Balears. Allà s’intenta imposar un model que vol acabar arraconant el català tant a
l'escola com a l'Administració. Admirem el comportament dels docents i les famílies, i
els enviem tot el nostre suport. Especialment cap al company Jaume Sastre, que
manté a Mallorca una valerosa vaga de fam contra les polítiques educatives del
govern Bauzá, per la llengua i per la qualitat educativa.
No ens oblidem del País Valencià. També l'escola valenciana està patint, i milers de
nois i noies no es poden escolaritzar en valencià. En canvi, aquí, a Catalunya, la
petició de unes quantes famílies que no accepten els valors de l’escola catalana
mobilitza el ministre Wert al seu favor, mentre el sistema judicial dicta sentència rere
sentència, totes contràries sempre a l’escola catalana, i es dedica a fer d’autoritat
educativa, establint fins i tot els percentatges que s’han de fer de cada llengua.
Insòlit!
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Som una unitat lingüística: Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la
Catalunya del Nord, la Franja i l'Alguer. Som una comunitat de 10 milions d’europeus
repartits entre quatre estats que, malgrat les divisions administratives, manifestem
que ens sentim units, enllaçats, per la nostra llengua comuna, la llengua catalana.
Qualsevol atac a la nostra llengua en qualsevol d'aquests territoris s'ha de trobar
amb una resposta contundent i col•lectiva. Ho afirmem i ens hi comprometem avui,
aquí a Barcelona, en companyia de gent vinguda de tot Catalunya, del País
Valencià, de les Illes, de la Franja de Ponent i de la Catalunya del Nord.
Som aquí ! Una altra vegada sortim massivament al carrer. Ho fem festivament, però
radicalment disposats a defensar la nostra escola, l'escola que, a Catalunya, hem
decidit entre totes i tots. Ens estimem aquesta escola. Ens estimem els nostres
infants i joves, i volem que l’escola, l’educació, sigui una avinguda àmplia, plena de
possibilitats i d’oportunitats per a tothom, i no el carreró fosc on ens volen portar.
Som un país de gran diversitat d’orígens i parles. Fa més de 30 anys vam prendre
una gran decisió: la de no separar els nostres nens i nenes per raó de la llengua
familiar. I el nostre país seria avui un país molt diferent, pitjor, si ens haguéssim
equivocat.
Ni un pas enrere!
No volem litigis, no volem una escola judicialitzada, no volem retallades de drets, no
volem tornar a temps foscos del passat. No serem passius veient que es vol ensorrar
l’edifici pedagògic que hem construït amb tant d’esforç, amb tanta empenta, contra
tots els temporals que ens ha dut la història. I, malgrat aquests, cada vegada que
ens hem dotat d’eines per avançar nacionalment, l’ideal pedagògic d’una escola
catalana, de qualitat i per a tothom, ens ha fet millors com a poble. I així ho farem
ara. Aquí, tan a prop de l’Arc de Triomf, sabem que la nostra tradicional moral de
resistència ha de donar pas a una nova moral de victòria.
Allò que diu la llei Wert no convé a la nostra escola.
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La LOMQE no s’ha d’aplicar el curs vinent. Ho hem d’impedir!
Reclamem que el Govern català dicti instruccions ben clares i precises que donin
confiança als nostres centres educatius, que ens refermin en els nostres valors
educatius i que no cedeixin ni un pas en la presència del català a les nostres aules.
És un compromís polític que ha d’estar a l’alçada del compromís dels mestres i dels
pares i mares a les escoles; compromís que es manté ferm des de fa més de 30
anys.
Comencen les vacances escolars. Una pausa en la lluita. Recuperarem forces. El
mes de setembre, les nostres escoles i instituts obriran de nou les portes i hauran de
fer front a les conseqüències de les sentències judicials i del desplegament de la llei
Wert. Les comunitats educatives hauran de prendre decisions per a salvaguardar la
seva obra d’anys i anys. Els seus projectes educatius i el seu model lingüístic de
cohesió no han de quedar truncats per unes decisions polítiques que menyspreen la
feina feta: Tanta feina i tan ben feta! El nostre agraïment com a país per a mestres,
professorat i pares i mares que vetllen per una escola al servei de l’educació dels
nostres infants i joves. No és una tasca fàcil en un temps de dificultats econòmiques
que han colpejat les famílies, els docents i els recursos a disposició de l’educació.
Ens esperen temps decisius, temps per decidir quin model de país volem per viure,
quina escola necessitem per a construir una societat més justa i més lliure, des de la
igualtat d’oportunitats i l’accés democràtic al coneixement. L’assetjament a la nostra
llengua i a la nostra escola és més que un símptoma, és tota una declaració de
principis persistent en el temps, però sempre contestada per un poble que vol ser
fidel a si mateix i que vol tenir totes les eines per a construir el seu futur en llibertat.
La llengua és part essencial d’això, i nosaltres, des de Somescola, com a
representants de les associacions que la integren, sempre que calgui tornarem a
demanar la vostra força, la nostra força, per cridar junts:
Per un país de tots, DECIDIM, escola catalana!

Barcelona, 14 de juny de 2014
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