
 
 
Benvolgut Ministre Sr Jose Ignacio Wert, 
 
 
Ens hem assabentat de la seva presència a Barcelona i hem volgut aprofitar aquesta ocasió per 
adreçar-nos a vostè per parlar-li de llengua. Volem parlar-li de la nostra llengua, el català, i del 
valor que concedim a totes les altres llengües del món. Estem segurs que compartim el 
convenciment que les llengües són, a més a més d'un factor d'identificació de primer ordre,  
un valor cultural importantíssim. A Catalunya, terra de pas i d'acollida, hi conviuen més de 200 
llengües diferents. Sentim un profund respecte per a totes elles, reivindiquem, per al nostre 
idioma, el català, el lloc que li correspon com a llengua pròpia. 
 
A partir de la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut s'han anat succeint una 
sèrie de sentències que fan trontollar el sistema lingüístic i el model d’escola catalana amb què 
els catalans ens hem dotat, d'acord amb les lleis aprovades al Parlament de Catalunya. Sàpiga 
que la societat civil veu amb molta preocupació els constants atacs a la nostra llengua i les 
sentències interessades que ens volen fer passar per un poble intransigent i monolingüe. Hem 
de dir que res no podria ser més lluny de la realitat. Els catalans reivindiquem la nostra llengua 
pròpia però estem oberts al món, i ho demostrem amb fets i tenim com a objectiu que els 
nostres joves no siguin només bilingües, sinó que es puguin expressar correctament amb 
tantes llengües com sigui possible. 
 

Somescola.cat és una plataforma formada per les següents entitats: Associació d'Amics de la 
Bressola, Associació de Mestres Rosa Sensat,Centre Unesco Catalunya – Unescocat, Consell de 
la Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut,Coordinadora d'Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL),Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya 
(FAPAC),FAPAES, Federació d'Organitzacions per la Llengua, Federació d'Ensenyament CCOO 
de Catalunya, Federació d'Ensenyament USOC, Federació Moviments Renovació Pedagògica de 
Catalunya,FETE – UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Institució Escola CIC,  Institut 
d'Estudis Catalans (IEC), Intersindical – CSC, La Bressola, Minyons Escoltes i Guies de 
Catalunya, Òmnium Cultural, PEN Català, Plataforma de Professors de Català de Secundària, 
Plataforma pel Dret Decidir (PDD), Plataforma per la Llengua, UGT de Catalunya, USTEC- 
STES, Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans i Xarxa d'Escoles Associades a 
la UNESCO  

A més a més, comptem amb més de 34000 adhesions, entre elles molts centres educatius 
(veure a http://www.somescola.cat/www/somescola/ca). 

 
Li desitgem una bona estada a Barcelona i que li serveixi, també , per comprovar de primera 
mà la realitat lingüística que es viu a Catalunya. 
 
Atentament, 
 
 
Somescola.cat 
 



 
 
 
 
 
Señor Ministro, Sr Jose Ignacio Wert 
 
 
Conocedores de su presencia en Barcelona,  queremos aprovechar la ocasión para dirigirnos a 
usted para hablarle de lengua. Quisiéramos hablarle de nuestra lengua, la catalana, y del valor 
que concedemos a todas las lenguas del mundo. Estamos seguros de que compartimos el 
convencimiento  que las lenguas son, además de un factor de identificación de primer orden, 
un valor cultural importantísimo. En Cataluña, tierra de paso y de acogida, conviven más de 
200 lenguas diferentes. Sentimos un profundo respeto para todas ellas, y reivindicamos para 
nuestro idioma, el catalán, el lugar que ocupa como lengua propia. 
 
A partir de la Sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de Autonomía, se han 
sucedido diferentes sentencias que ponen en riesgo el sistema lingüístico de cohesión social y 
el modelo de escuela catalana del cual nos hemos dotado, de acuerdo con la leyes del 
Parlamento de Cataluña. Sepa que la sociedad civil catalana vive con mucha preocupación los 
constantes ataques a nuestra lengua y las sentencias interesadas que nos presentan como un 
pueblo intransigente y monolingüe. Hemos de decir que nada podría estar más lejos de la 
realidad. Los catalanes reivindicamos nuestra lengua propia abiertos al mundo, como 
demostramos con hechos. Nosotros tenemos el objectivo que nuestros jóvenes no sean  sólo 
bilingües, sinó que se puedan expresar correctamente en tantas lenguas como sea posible. 
 

Somescola.cat es una plataforma formada per las siguientes associaciones: Associació d'Amics 
de la Bressola, Associació de Mestres Rosa Sensat,Centre Unesco Catalunya – Unescocat, 
Consell de la Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut,Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL),Federació d'Associacions de Pares i Mares 
d'Alumnes de Catalunya (FAPAC),FAPAES, Federació d'Organitzacions per la Llengua, Federació 
d'Ensenyament CCOO de Catalunya, Federació d'Ensenyament USOC, Federació Moviments 
Renovació Pedagògica de Catalunya,FETE – UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, 
Institució Escola CIC,  Institut d'Estudis Catalans (IEC), Intersindical – CSC, La Bressola, 
Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, Òmnium Cultural, PEN Català, Plataforma de Professors 
de Català de Secundària, Plataforma pel Dret Decidir (PDD), Plataforma per la Llengua, UGT de 
Catalunya, USTEC- STES, Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels Països Catalans y Xarxa 
d'Escoles Associades a la UNESCO  

Además, tenemos més de 34000 adhesiones, entre ells las de muchos centros educativos,  
(ver a http://www.somescola.cat/www/somescola/ca). 

 
Le deseamos una feliz estancia en Barcelona, y también que le pueda servir para comprobar  
personalmente la realidad lingüística que  se vive en Catalunya. 
 
Atentamente. 
 
Somescola.cat 


