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NOTA DE PREMSA 20.3.2014 
 

Somescola.cat prepara una cercavila multitudinària per l’escola catalana 

Tindrà lloc el 14 de juny a Barcelona i serà una mobilització festiva i reivindicativa 
 

Somescola.cat ha anunciat avui la convocatòria d’una cercavila multitudinària per 

l’escola catalana al centre de Barcelona el proper 14 de juny. Una mobilització que 

vol aplegar milers de persones de la comunitat educativa i de la resta de la societat 

civil, per convertir-se en un clam històric en defensa de l’escola catalana i del dret a 

decidir el propi model educatiu. 

La coordinadora d’entitats cíviques i educatives ha destacat que la rua transcorrerà 

amb un caire festiu, amb la participació de grups de cultura popular i companyies de 

teatre de carrer. Abans del 14 de juny, també es vol implicar les escoles i les entitats 

d’educació en el lleure mitjançant un projecte pedagògic: que els participants 

aprenguin a fer-se el seu capgròs per poder-lo estrenar durant la cercavila, que 

coincidirà amb el final de curs 2013-2014. 

Somescola.cat destaca que la defensa col·lectiva del model escolar vigent és una 

qüestió de democràcia i de país. Amb aquesta cercavila, la coordinadora vol ratificar 

la unitat cívica al voltant de l’escola catalana i mostrar el rebuig social a la 

judicialització i politització dels usos lingüístics a les aules. 

A la presentació de l’acte hi ha assistit representants de les 38 entitats de la 

coordinadora. Muriel Casals (Òmnium), ha destacat  que “el 14 de juny vol ser una 

gran mobilització de país per donar suport a l’escola catalana davant l’ofensiva 

judicial i política que la posa en qüestió”. 

Per la seva banda, Josep Maria Cervelló (USTEC) ha destacat que “és una crida 

oberta a tota la comunitat educativa i a la societat en general per fer front tant a la 

LOMQE com a la recent sentència del TSJC”, mentre Teresa Casals (Plataforma per 
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la Llengua) ha dit que serà “una cercavila lúdica i festiva però alhora contundent, 

perquè reclamarem amb alegria que volem mantenir l’escola que el nostre Parlament 

ha decidit”. 

Josep Maria Àlvarez (UGT) ha dit que “fem una esmena a la totalitat a la LOMQE, 

perquè no aporta res de positiu i la immersió lingüística garanteix la igualtat 

d'oportunitats al nostre país”. Finalment, Joan Carles Gallego (CCOO) ha afegit que 

“el proper 14 de juny renovarem el nostre compromís col·lectiu amb l'escola 

catalana” i que “no hi ha cap problema social real per l'ús del català com a llengua 

vehicular a l’escola”. 

 

Contacte Somescola:  

 
Jordi Gabarró – Òmnium Cultural  

jgabarro@omnium.cat – 93 319 80 50 / 626 88 64 92  
 

Francesc Reverté – Plataforma per la Llengua 
freverte@plataforma-llengua.cat - 93 321 18 03 / 695 19 59 07 
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DOSSIER DE LA CERCAVILA 

• Una gran mobilització festiva i de país: 

 

o Coincidint amb el final de curs 2013-2014, vol ser una acció transversal 

que convoqui alumnes, professorat, famílies i ciutadania en general. 

Tindrà un esperit festiu, participatiu i intergeneracional, oberta a 

tothom. 

 

o La cercavila transcorrerà pel centre de Barcelona, acompanyada de 

diversos elements festius i tradicionals, com grups de cultura popular, 

bandes de música, companyies d’animació i teatre de carrer... 

Finalitzarà amb una lectura del manifest. 
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• La representació d’un projecte col·lectiu: 

 

o Els centres educatius, les escoles de música i les entitats d’educació en 

el lleure se sumaran a les 38 entitats cíviques i educatives que aplega 

Somescola.cat per fer realitat un projecte pedagògic. 

 

o Abans del 14 de juny, cada infant aprendrà a fer-se el seu propi 

capgròs, per poder-lo lluir en la cercavila. El capgròs, doncs, serà un 

dels elements simbòlics d’aquesta mobilització. 
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• Un clam social pel model propi: 

 

o La iniciativa vol mostrar el rebuig de la comunitat educativa a la 

LOMQE i el suport al model d’escola catalana. 

 

o I, alhora, vol mobilitzar la societat civil de forma transversal en defensa 

de l’escola catalana i el dret a decidir el propi model educatiu  
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Grup promotor de Somescola.cat (38 entitats) 

 

Agrupació Escola Catalana (AEC), Associació d'Amics de la Bressola, Associació de 

Mestres Rosa Sensat, Associació Diomira, Linguapax, 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), Docents per la Independència – Assemblea Nacional 

Catalana (ANC), 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, Sindicat d’Estudiants dels Països 

Catalans (SEPC), Tallers 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, Col·legi 

Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya i 

FEDAIA. 


