
 
 

EN FAVOR DE LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA I DEL TRACTAMENT PLURILINGÜE DE LES LLENGÜES 

 

1. Els Moviments de Renovació Pedagògica, agrupats en la Federació de MRP de 

Catalunya, hem considerat sempre la llengua catalana com a llengua vehicular i de 

trobada del nostre sistema educatiu i ens reafirmem favorables a la Immersió 

Lingüística.   

 

2. Com s’ha constatat moltes vegades, la immersió ha estat un model d’èxit a l’educació 

catalana per tal d’assolir el ple coneixement de les dues llengües oficials per part de 

tota la ciutadania de Catalunya. Tanmateix sempre hi ha llacunes i aspectes a millorar, 

i de vegades no s’ha pogut desplegar en tota l’extensió que caldria per manca de 

recursos. 

 

3. És cert que tot model s’ha d’actualitzar i la realitat social de Catalunya ha evolucionat 

considerablement des de l’inici de l’aplicació de la immersió lingüística. S’ha avançat 

en el desenvolupament de la immersió i en el propi desenvolupament de la llengua 

amb models plurilingües, com es fa des de tota la comunitat educativa. Però sense 

entrar en conflicte amb la immersió lingüística, sinó al contrari, reforçant-la i ampliant-

la.  

 

4. El consens sobre la immersió lingüística ha estat clau en la cohesió social de 

Catalunya, i per això qualsevol pas endavant ha de mantenir i enfortir aquest consens, 

i més en els delicats moments en què ens trobem com a país. La llengua és un bé 

massa preuat com per fer-ne un element de divisió i confrontació. 

 

5. La comunitat educativa catalana, de la qual formem part, mai no ha fet ni ha volgut 

fer un ús partidista de la llengua. Considerem molt negatiu qualsevol intent 

d’apropiació o de voler-ne fer un ús  polític per obtenir uns rèdits particulars en 

detriment del bé comú.  

 

6. Constatem que, tot i els esforços i programes que s’han realitzat en pro del 

coneixement i l’ús de la llengua catalana, és una llengua en situació de fragilitat i, per 

tant, que cal protegir i dinamitzar en pro de la cohesió social del territori.  

 

7. Per tant, la FMRPC ha contribuït i vol continuar contribuint a avançar en el consens 

sobre el tractament de la llengua catalana i la immersió lingüística. Ens oposarem 

fermament a qualsevol intent de divisió dels infants i joves, escoles o àmbits socials, 

per motius lingüístics. Defensarem l’aprenentatge de la llengua catalana com a 

llengua vehicular, així com el coneixement del castellà i de les llengües estrangeres 

en el marc d’una societat plurilingüe.  
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