
RESUM LLENGUA I EDUCACIÓ 

Ø La llengua catalana és un element fonamental de la personalitat de Catalunya i de 
cohesió social, amb independència de llur origen geogràfic. 

Ø La llengua catalana s'ha vist afectada negativament per alguns esdeveniments de la 
història, que l'han portada a una situació de precarietat: 

o La  persecució política que ha patit i la imposició legal del castellà; 
o Els canvis demogràfics de les darreres dècades; 
o Ser una llengua d'àmbit restringit en un context de mundialització. 

Ø Aquesta realitat es va transformant gràcies a la creació d’una política lingüística 
que vol normalitzar la llengua pròpia: 

o Ús general del català, respectant l’ús ciutadà de l’altra llengua oficial 
o Garanteix el coneixement de les dues llengües, sense separar l’alumnat per 

raó de la llengua, tot mantenint el sistema de conjunció lingüística 
o En l'àmbit dels mitjans de comunicació, regula l'ús del català. 

Ø Alguns resultats de la política lingüística. 
o Les noves generacions coneixen la llengua, gràcies a l’ensenyament en català. 
o La premsa en català ha crescut en els darrers anys. 
o En la majoria dels serveis públics el català està normalitzat. 

Ø Però la política lingüística segueix sent necessària per aconseguir la normalitat 
del català. És un model no qüestionat socialment, malgrat l’Estat Espanyol i els 
enemics del català: el curs 2014/2015  tan sols 40 famílies varen demanar  
l’ensenyament en castellà (llei Wert : 6000€ per alumne que ho demani). 

Ø En una Catalunya independent  la llengua tindrà unes condicions indiscutiblement 
més favorables per perviure:  

o L’actuació hostil de l’Estat Espanyol quedarà  desactivada. 
o Es podrà posar més èmfasi en la normalització lingüística  

Ø Sobre el futur del castellà  Els drets dels castellanoparlants seran respectats, 
per dues raons objectives: 

o En un Estat de Dret les llengües es respecten. 
o El 60% de la població catalana usa habitualment el castellà. Aquests 

ciutadans, ¿votarien opcions que no respectin els seus drets lingüístics. 

Ø L’educació serà una de les prioritats de l’Estat Català que haurà de dotar-la 
d’una inversió adequada i desenvolupar un marc legislatiu que permeti l’accés a una 
educació de qualitat a tots els ciutadans. L'educació de la població d'un país és 
el seu principal actiu. 

Ø Un dels principals problemes és que el 24% de la població de 18 a 24 anys ni estudia 
ni treballa. Una part d'aquest problema prové de la manca d’inversió de 
l’administració catalana, que té les competències en educació, però això és 
principalment degut al estrangulament econòmic que ens fa l'Estat espanyol.  

Ø Catalunya té el 17% dels estudiants de l’estat, només es reben el 8% de les beques!.  

Ø Les ingerències de l’Estat espanyol són continues. N’hi ha prou en esmentar la Ley 
Orgànica para la Mejora y Calidad de la Educación (l’anomenada llei Wert) com 
exemple d’invasió de competències i voluntat de trencar el model educatiu català 
per imposar un model uniformista de base espanyola.  


