
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDAT URA D'UNITAT 
POPULAR (CUP)  EN CONTRA L'ESBORRANY DE LA LLEI ORG ÀNICA DE 
MILLORA DE LA QUALITAT EDUCATIVA (LOMCE) 

 

Atès que l’esborrany de la nova llei orgànica de millora de la qualitat educativa 
(LOMCE) plantejada pel Govern del PP de l’Estat espanyol estableix que el català deixi 
de ser llengua troncal i passi a ser d'especialitat. 

Atès a que l’esborrany indica que s'haurà de determinar una proporcionalitat "raonable" 
entre el català i el castellà i que mentre això no sigui així els pares podran escollir la 
llengua vehicular en què volen que siguin educats els seus fills. A més, l'administració 
es farà càrrec d'escolaritzar-los en centres privats per rebre l'ensenyament en castellà i 
sufragarà el cost, fet que provocarà una segregació en la població després de tants 
anys de lluita per la integració, la igualtat d'oportunitats en l'ensenyament i, sobretot, la 
defensa de la llengua del nostre país. No oblidem, però, que el cost del centre privat 
serem tots nosaltres qui el pagarem, és a dir que no només perdrem la nostra llengua 
sinó també la nostra educació pública, que queda en segon i tercer pla. 

Atès que aquest esborrany és una nova ofensiva contra el català, que no només 
deixarà de ser llengua vehicular sinó que a més passarà a ser la quarta llengua en 
l'ensenyament, per darrera del castellà i la primera i la segona llengua estrangeres. A 
més, com que en les proves que vol establir el Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol 
per superar la Secundària i el Batxillerat l'alumnat s'ha d'examinar d'una de les 
assignatures d'especialitat, això comportarà que podria no escollir el català, és a dir que 
la nostra llengua passaria a ser gairebé optativa i, conseqüentment, es perdria tot el 
treball que s'ha fet per la immersió lingüística en aquest país.  

Atès que les institucions espanyoles, al servei de certs sectors minoritaris 
espanyolistes, pretenen trencar el consens social sobre la nostra llengua pròpia, la 
desestabilització del model lingüístic escolar, la judicialització de la política lingüística i 
la marginació del català com a llengua vehicular comuna i de relació del sistema 
educatiu.  

Atès que aquests atacs a la immersió lingüística són part de l'ofensiva espanyolista 
contra la identitat, la llengua i la societat del conjunt dels Països Catalans que continua 
persistent des de fa més de 300 anys;  

Des de la CUP-Sitges creiem que és hora de plantar-se. Tenim dret a aprendre en un 
model d’escola catalana sense que es segreguin els alumnes per raó de llengua i a on 
el català sigui una llengua comuna i integradora. Tenim dret a desenvolupar la nostra 
pròpia identitat, a treballar i fer vida en català.  



Per tot això el Grup Municipal de la CUP, proposa al Ple de l’Ajuntament de Sitges que 
adopti els següents: 

 

ACORDS: 

 

1.- Mostrar la indignació i el rebuig del ple de la  corporació davant la proposta de 
llei orgànica (LOMCE), que suposa un atac frontal a ls drets més elementals del 
poble català. Així mateix, el Ple considera que no és admissible que el govern 
espanyol converteixi la seva ineptitud per resoldre  un conflicte polític, en una 
nova agressió contra els drets dels nens i nenes de l País Valencià, les Illes 
Balears i Catalunya. És inacceptable que els drets dels infants siguin víctima de 
la impotència del nacionalisme espanyol. 

2.- Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar el projecte de llei orgànica 
(LOMCE) davant la certesa que la defensa de la llen gua no pot esdevenir sota cap 
concepte matèria de negociació. 

3.- Manifestar el suport el model d'escola catalana  en llengua i continguts, així 
com a tota la comunitat educativa, per tal de conti nuï aplicant-lo, si cal ignorant 
aquesta llei espanyola. 

4.- Comunicar els següents acords al Parlament de C atalunya, al Parlament de les 
Illes Balears, el Parlament Valencià, el ministre d 'educació del Regne d'Espanya i 
el secretari general de la UNESCO. 

 

 

Sitges, 13 de desembre de 2012 

 


