
 

 

COMPROMÍS I POSICIONAMENT 
 

Amb motiu de les eleccions al Parlament de Catalunya, que el president de la 

Generalitat ha convocat per al proper dia 25 de novembre, les entitats que 

formem SOMESCOLA.CAT, reunides en Plenari el proppassat 25 d’octubre, 

demanem als partits polítics que concorren en aquestes eleccions que 

adquireixin els compromisos següents: 

 

• Renovar el compromís per una escola catalana en llengua i continguts, 

entroncada en la nostra tradició pedagògica i que tingui com a objectius 

l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la qualitat. 

 

• Treballar per aconseguir un major èxit escolar, perquè no fer-ho representa 

barrar el pas a molts joves i dificultar-los la incorporació a la societat i al món 

del treball. 

 

• Impedir que ingerències externes trenquin el model d'escola catalana actual 

–basat en l’ensenyament amb el català com a llengua vehicular i en la 

utilització de les estratègies del programa d’immersió lingüística en els 

contextos que calgui–, que ha fet possible que, en acabar els estudis 

obligatoris, l'alumnat de Catalunya sigui bilingüe, ha col·laborat a la cohesió 

interna del nostre país i ha estat reconegut com un èxit per les instàncies 

internacionals. 

• Considerar l’educació una prioritat de país, i així s’ha de veure recollit en els 

projectes de govern i en els  pressupostos, apostant per l’educació com una 

inversió per al futur de la ciutadania i de Catalunya.   

 



 

 

• Denunciar el retrocés que està patint l’ensenyament en la nostra llengua en 

els altres territoris de parla catalana que actualment són dins de l’Estat 

espanyol: Illes Balears, País Valencià i Franja de Ponent.  

 

Així mateix, SOMESCOLA.CAT es compromet a continuar treballant, des de les 

organitzacions i entitats de la societat civil que en formem part, al costat del  

país i, quan escaigui, del Parlament i del Govern de Catalunya, per mantenir i 

millorar el nostre sistema educatiu, una eina imprescindible per assegurar-nos 

el futur. 

 

 

 

Barcelona, 6 de novembre de 2012  

 

 
 
 
El grup promotor de SOMESCOLA.cat està format per les entitats següents: 

Agrupació Escola Catalana (AEC), Associació d'Amics de la Bressola, Associació de Mestres 
Rosa Sensat, Associació Diomira, Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat, Centre 
Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN), 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), Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de 
Catalunya (FAPAES), Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), 
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, Taula per la Infància i l’Adolescència a 
Catalunya (TIAC), UGT de Catalunya, USTEC - STES, Xarxa d'Entitats Cíviques i Culturals dels 
Països Catalans, Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO. 

 


