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AL CONSELL PLENARI 

I. El català és la llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes 

Balears, de la Catalunya Nord, de la Franja de Ponent, de l’estat d’Andorra 

i de l’Alguer. 

II. Barcelona ha exercit històricament i ha de continuar exercint com a capital 

de Catalunya i dels Països Catalans i com a tal ha defensat, defensa i 

defensarà l’ús de la llengua pròpia i comuna, independentment que es 

parlin altres llengües que enriqueixen la nostra ciutat des del respecte i la 

tolerància. 

III. L’Ajuntament de Barcelona ha defensat amb fermesa la immersió 

lingüística a les escoles i que tots els nens i nenes han d’estudiar en català 

independentment de la seva llengua familiar. 

IV. Al Consell Plenari Extraordinari de setembre de 2011 vam manifestar el 

nostre desacord amb la sentència del Tribunal Suprem que qüestionava, 

de nou, un model que s’ha demostrat d’èxit, convivencial i plenament 

acceptat per la societat catalana, vam expressar el nostre suport i 

compromís amb l’actual sistema d’immersió lingüística dels centres 

educatius catalans, i ens vam adherir a la iniciativa «somescola.cat», 

emplaçant a tots els barcelonins i barcelonines a donar-hi suport. 

V. Al Consell Plenari de març de 2012, i atesa la resolució del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya sobre el model d’immersió lingüística a 

l’escola catalana, vam tornar a expressar el nostre suport i compromís 

amb l’actual sistema d’immersió lingüística, i vam reclamar responsabilitat 

i intel·ligència a les autoritats educatives de Catalunya per tal que no es 

produeixi cap modificació dels projectes educatius de centre. 

VI. El Consell Plenari del proppassat abril va expressar el ple suport al 

Moviment per la llengua i a la campanya Per Sant Jordi, Enllaçats per la 

Llengua, promogudes per la ciutadania, entitats i institucions de les Illes 

Balears, posant de manifest el compromís de la societat civil illenca en 
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defensa de la llengua i la cultura pròpies des del convenciment que si 

s’ataca la llengua en un punt del territori, es debilita en el seu conjunt. 

VII. D'acord amb la vocació de Barcelona com a capital de la Mediterrània i de 

l'Euroregió més dinàmica del sud d'Europa no podem quedar indiferents a 

la voluntat d'amputació lingüística i de confusió terminològica que afecta 

al català. 

D’acord amb el que estableixen els articles 60.6, 65, 73.5 i 101.1 del Reglament 

Orgànic Municipal, l’Ajuntament de Barcelona vol manifestar el seu 

posicionament i aprovar la següent: 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL 

PRIMER.- Davant la nova ofensiva del Tribunal Suprem contra la immersió 

lingüística a les nostres escoles, expressem altra vegada el nostre suport i 

compromís amb l’actual sistema d’immersió lingüística dels centres educatius 

catalans, un model d’èxit educatiu i garant de la cohesió social al nostre país, i 

el compromís de l’Ajuntament de Barcelona vers el manteniment, millora i 

extensió del sistema d’immersió lingüística, d’acord amb els preceptes de la Llei 

d’Educació de Catalunya. 

SEGON.- Defensar la unitat de la llengua catalana a tots els territoris que la 

tenen com a llengua pròpia. 

TERCER.- Mostrar el rebuig a qualsevol mesura que posi traves a la ciutadania 

dels diferents territoris dels països de parla catalana a poder viure en la seva 

llengua pròpia amb normalitat. 

QUART.- Declarar que el Català és la llengua pròpia i oficial de Barcelona, i per 

tant, també ho són les diferents varietats dialectals del Català conegudes com a 

valencià, mallorquí i altres parlars balears i el Català parlat a la Franja, malgrat 

recentment li hagin canviat el nom pel de «llengua aragonesa pròpia de l'àrea 

oriental». 



Grup Municipal d’Unitat  
per Barcelona (ERC+DCat+ RCat)  

 
Plaça Sant Jaume, 1 

08002 Barcelona 
Telèfon 93 402 73 15 

Fax 93 402 33 11 

 

 

 

CINQUÈ.- Fer arribar els continguts d’aquesta moció als governs de Catalunya, 

les Illes Balears, el País Valencià, i als seus respectius parlaments; així com 

també a les entitats Òmnium Cultural, Acció Cultural del País Valencià, Obra 

Cultural Balear i Iniciativa Cultural de la Franja. 

SISÈ.- Fer costat a les entitats i grups de la nostra ciutat interessats en 

organitzar esdeveniments reivindicatius, com el Correllengua, a favor de la 

plena normalització en l’ús social de la llengua, i de la seva unitat arreu dels 

territoris de parla catalana, i alhora, facilitar la seva realització en allò que 

depengui de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 

Sònia Recasens i Alsina    Gabriel Colomé i Garcia 

Regidora Portaveu CiU    Regidor Portaveu PSC 
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Regidora Portaveu PP    Regidor Portaveu ICV - EUiA 
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