21F: L'escola que volem i necessitem!

20.02.2015

El pròxim dissabte 21 de febrer n'hi haurà una cercavila al centre de València (18:00 Plaça
Sant Agustí) convocada per la Federació d'Escola Valenciana, on es reivindicarà (amb un caire
festiu i la participació de colles de Muixarangues, gegants, grups de dansa i col·lectius
educatius de les comarques de tot el país ) el model d'escola pública que garanteixi la
presència del català com a llengua vehicular a l'ensenyament. Aquesta concentració
expressarà, de ben segur, la voluntat propositiva de la societat valenciana envers el seu propi
model d'ensenyament.

Des de les entitats que formem Enllaçats per la Llengua ( STEPV, STEI i IB, USTEC-STES,
Amics de la Bressola, ACL El Tempir, Òmnium Cultural de l'Alguer, Escola Valenciana, ACPV,
FOLC, Confederació Sindical Catalana, Assemblea de Mestres i professors en català IB,
Castelló per la llengua, Plataforma PROU, Moviment Franjolí per la Llengua, Centre de Cultura
Catalana d'Andorra, SEPC, CIEMEN, Confederació d'AMPAs Gonzalo Anaya, COS, BEA,
PDD, Acció Cultural Països Catalans, PDD-PV ) mostrem el nostre més absolut suport a la
cercavila multitudinària i animem tothom
a la participació massiva, i anunciem la presència d'entitats d'arreu el domini lingüístic donant
suport a la crida per l'escola que volem.

I en aquest sentit últim, des del nostre col·lectiu volem aprofitar aquest esdeveniment per a
recordar que la reivindicació d'un ensenyament de qualitat en llengua pròpia és un motiu bàsic
a tot el territori catalanoparlant, a on veiem, dia rere dia, com els drets lingüístics de centenars
de milers d'alumnes es veuen minvats davant la minsa presència de la llengua catalana a
l'escola.

En resum, la situació del català a l'escola a 2015 és lluny d'estar normalitzada i, en
conseqüència, un gruix considerable de l'alumnat no rep l'educació en la seva llengua pròpia,
que és alhora la del territori on viu, vulnerant així els seus drets lingüístics bàsics com a
ciutadans europeus. Des d’Enllaçats per la Llengua continuarem fent accions conjuntes a totes
els PPCC perquè qualsevol cosa que afecta la llengua en una part del territori, afecta el seu
conjunt i la seva pervivència.
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