
d’edat, i s’ha independitzat de
casa. Va ser aprovada per 133
vots a favor (de 135 diputats).
Prèviament, en el camp de l’edu-
cació, amb el Reial Decret
2092/1978 ja s’havia incorporat
oficialment la llengua catalana
al sistema educatiu no universi-
tari. Entre els incrèduls i els ferits
que observen com els tribunals
jutgen i dicten, n’hi ha que val la
pena escoltar. Són els que van co-
mençar la immersió, ara fa gaire-

bé trenta anys. Santa Coloma de
Gramenet, al Barcelonès, té l’ho-
nor d’haver estat pionera. Agus-
tina Rico, professora de l’IES Puig
Castellar, diu: «Vaig ser dels pri-
mers professors que es va con-
tractar oficialment per fer classes
de català. El primer curs va ser el
1977-1978.» El Puig Castellar
era, aleshores, l’únic institut de
Santa Coloma. Des de l’associa-
ció de pares «es va exigir que hi
hagués català, amb professors

contractats, abans que això pas-
sés a tot arreu». Aquells pares, co-
menta Rico, «tenien clar que el
català era un avantatge per als
fills». I així ho veien tant els cata-
lanoparlants com els castellano-
parlants. El gran canvi de la im-
mersió el va viure, però, l’escola,
la primària. En Robert Cama va
ser dels que van viure a Santa Co-
loma la immersió a primera lí-
nia. Era un dels pares del Rosse-
lló-Pòrcel. Recorda les reunions
que mantenien, ell i d’altres, en
una sala de l’ajuntament que els
deixava l’aleshores alcalde, Lluís
Hernández. Volien per als seus
fills una escola diferent: «Ens
agradava la pedagogia moderna,
i jo, com a professor i pare, volia
que els meus fills anessin a l’esco-
la pública. A tot arreu s’hi estava
lluitant...» Anys 1979, 1980,
1981... Tot era parlar de l’escola
activa, de l’escola catalana. «Vo-
líem una escola pública en cata-
là. I també ho volien els pares
castellanoparlants.» L’aprenen-
tatge de la llengua era vist com
una necessitat perquè els fills fos-
sin plenament catalans. I així va
néixer l’escola Rosselló-Pòrcel,
de zero, amb els pàrvuls, i en cata-

Els primers
de la
immersió
El curs 1983-1984, per
primera vegada, es va
aplicar el Programa d’Im-
mersió Lingüística a les es-
coles públiques de Santa
Coloma de Gramenet,
Terrassa i altres poblacions
d’arreu de Catalunya.
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a situació lingüística es troba en un mo-
ment de tensa calma al País Valencià. Ale-

jandro Font de Mora, l’últim conseller d’Edu-
cació del govern de Francisco Camps, va pre-
sentar a la comunitat educativa un esborrany
de decret amb l’objectiu d’implantar un model
trilingüe a l’escola. El document planteja la
substitució de l’actual sistema de línies en ca-
talà, establert en època del president socialista
Joan Lerma, per un d’altre que combinaria en
percentatges idèntics les assignatures imparti-
des en català, castellà i anglès. La proposta su-
posa la desaparició de facto. de la immersió lin-
güística aconseguida amb les línies en català, i
que segons nombrosos estudis són les que mi-
llors resultats acadèmics donen i la demanda
de les quals per part dels pares creix any rere
any.

L’esborrany va ser fortament contestat per
una àmplia representació de la comunitat edu-
cativa que el considera la fi de l’ensenyament
en català. «És un decret que prohibeix el dret

L

El País Valencià insisteix en el model trilingüe
estatutari d’estudiar en valencià», subratllen
des d’Escola Valenciana, una de les entitats cí-
viques més destacades al País Valencià en la
defensa de la llengua i la cultura. El col·lectiu
va anunciar abans de l’estiu un calendari de
mobilitzacions, accions legals i relacions insti-
tucionals que no s’han concretat encara per la
indefinició del nou conseller, José Ciscar.

El màxim responsable d’Educació ha mos-
trat la seua voluntat d’aplicar el decret, però
amb un canvi de tarannà respecte al seu ante-
cessor: buscarà el màxim consens possible. «La
voluntat de l’anterior equip vinculat al conse-
ller Font de Mora, era la d’aprovar el decret
per la via ràpida, però Ciscar almenys s’ha
mostrat predisposat a dialogar i a escoltar opi-
nions diferents a la seua», explica el president
d’Escola, Vicent Moreno. De fet, la conselleria
ha confeccionat una fitxa que ja ha enviat a to-
tes les entitats i organismes vinculats a l’Ense-
nyament perquè aporten els seus suggeri-
ments i dades al decret. Després l’esborrany
tornarà a les taules de negociació. «En absolut

és un tema tancat. Poden ser flexibles els per-
centatges de les llengües en què s’imparteixen
les àrees i matèries no lingüístiques o el mo-
ment educatiu en què s’introdueix la llengua
estrangera o la segona cooficial», ha apuntat
Ciscar en diverses ocasions.

Això no obstant, Ciscar és conscient de les
dificultats d’implantar el trilingüisme. «Poc po-
drem fer pels alumnes si els seus mestres no
estan preparats per impartir les classes en la
llengua assignada», reconeixia en la presenta-
ció de l’inici de curs.

Un curs en què per primera vegada des de
1983, ha vist disminuir el percentatge de ma-
triculacions en català, ja que s’ha passat del
29% al 28%. A més, dels 2.582 centres públics
i concertats que hi ha al sistema, sols un 41%
ofereix un ensenyament amb el català com a
llengua vehicular. Escola atribueix el descens a
l’estratègia de la conselleria d’eliminació i de-
negació d’obertura de noves línies, de supres-
sió de campanyes de difusió i de reunions in-
formatives, entre d’altres obstacles.


