Davant la resolució d'inexecució de la sentència del 25% pel TSJC:
1. EL DECRET LLEI 6/2022 I LA LLEI 8/2022 NO IMPEDEIXEN
L'EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TSJC.
2. ÉS EL GOVERN D'ESPANYA QUI HA D'INTERPOSAR EL RECURS DE
INSCONSTITUCIONALITAT.

En el dia de la data s'ha conegut la provisió del TSJC pel qual dona trasllat per a al·legacions a les
parts personades perquè valorin la possible interposició de qüestió inconstitucionalitat contra
el Decret llei 6/22 i de la Llei 8/22 i els seus efectes en el procés d'execució de la sentència de 16
de desembre de 2020 que obliga l'Administració educativa catalana a garantir el dret dels
alumnes catalans a rebre una educació amb el castellà i el català com a llengües vehiculars

Sobre aquest tema, des d'Escola de Tothom volem posar de manifest el següen

PRIMER.- Que és evident que la interposició d'una qüestió d'inconstitucionalitat pel Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya ha estat l'objectiu que arterosament han estat promovent des
del Govern català, en la mesura en què confiaven que això comportés la suspensió del
procediment d'execució de la sentència i així evitar la seva aplicació efectiva i immediata.

En aquesta jugada, lamentablement, ha comptat amb la col·laboració del Govern d'Espanya que
de manera indisimulada ha mostrat un esbalaïdor desinterès en l'execució de la sentència.

SEGON.- Escola de Tots no té cap dubte sobre la inconstitucionalitat de les normatives
aprovades perquè estableixen un règim dirigit a fer ineficaç la sentència i a relegar a la condició
de llengua residual al castellà en l'educació. Ara bé, en el curs del procés l'Assemblea per una
Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) ha defensat que la normativa aprovada no pot obviar la
constitucionalitat del model de conjunció lingüística existent en l'actualitat i que obliga a
considerar que el castellà i el català han de ser llengües vehiculars en els centres educatius.
D'aquí, que hàgim posat l'accent que la supressió absurda dels percentatges en els projectes
lingüístics no és impediment per a fer factible l'execució de la sentència.
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Per tant, defensarem davant el Tribunal Superior de Justícia el criteri que hem mantingut fins
ara i que considerem més favorable a l'execució de la sentència i més garantista amb els drets
lingüístics dels alumnes catalans. És a dir, no observem cap inconvenient perquè en el curs
2022-2023, la programació anual de tots els centres educatius catalans contingui disposicions
que, tenint en compte la realitat social de l'entorn més pròxim, asseguri, almenys, la presència
d'una assignatura o matèria o àrea de caràcter troncal o anàleg en tots els cursos i classes de
l'educació no universitària.

TERCER.- Per això, sol·licitarem al Tribunal que no interposi qüestió d'inconstitucionalitat
contra el Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022 ja que el règim de conjunció lingüística no pot
quedar desvirtuat per la voluntat tramposa d'un Govern que ha donat moltes mostres
d'arbitrarietat i mala fe en aquest procés.

QUART.- Al marge de l'anterior, és cert que tant el Decret llei 6/22 com la Llei 8/22 presenten
vicis d'inconstitucionalitat que han de ser depurats. La situació de desigualtat entre el castellà i
el català, com a llengües en l'educació, que fan expresses aquestes normes no s'ajusta a
l'exigència constitucional d'un model educatiu de conjunció lingüística. Ara bé, és al Govern
d'Espanya al qual li correspon denunciar la inconstitucionalitat d'aquestes normes i, per això,
emplacem al Govern d'Espanya perquè, fent ús de la facultat que en aquest sentit li confereix
l'art. 161.2 de la Constitució, impugni les esmentades normes davant el Tribunal
Constitucional i sol·liciti la suspensió de la seva aplicació.

Aquesta suspensió buidaria qualsevol dubte sobre l'execució de la Sentència de 16 de desembre
de 2020 i evitaria que continués la vulneració dels drets lingüístics dels alumnes catalans i
arruïnaria la maniobra dilatòria que ha posat en marxa el Govern català.

CINQUÈ.- Finalment, volem posar de manifest l'enorme perjudici que per a l'escola catalana
pot comportar la demora en l'execució de la sentència que pot donar lloc a indemnitzacions
milionàries. L'interès general és que el model de conjunció lingüística es compleixi i acabar amb
el vergonyós espectacle d'una escola catalana que ignora la realitat social i implanta un model
de monolingüisme en català.

No obstant això, l'anterior, de considerar finalment el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
que ha de plantejar la qüestió d'inconstitucionalitat considerem que:
- No necessàriament el plantejament de la qüestió d'inconstitucionalitat ha de suposar la
suspensió de l'execució de la Sentència de 16 de desembre de 2020. El Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya no pot decidir sobre la impossibilitat legal de compliment mentre el
Tribunal Constitucional no es pronunciï sobre l'adequació a la Constitució del Decret llei
6/2022 i de la llei 8/2022. Mentre no es declari aquesta impossibilitat legal la Sentència continua
sent plenament obligatòria i suspendre el procés d'execució suposaria una vulneració flagrant
de l'art. 105.1 de la Llei de la Jurisdicció Contenciós Administrativa.
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- La Sentència de 16 de desembre de 2020 era plenament obligatòria per a la Generalitat des del
25 de gener d'enguany. La manifesta voluntat d'incomplir per part de la Generalitat, arribant,
fins i tot, a plantejar normes especials destinades únicament a contravenir les exigències
constitucionals per a donar empara a la seva desobediència, no pot trobar cap recorregut.

SISÈ.- Finalment, volem posar l'accent que cap Decret llei ni cap Llei ordinària pot deixar sense
efecte el marc constitucional a Catalunya pel que fa a l'aplicació del règim lingüístic en els
centres educatius catalans. Els Tribunals ho saben i el Govern de la Nació també. Per això, es fa
necessari que el Govern d'Espanya assumeixi la seva obligació no sols de complir, sinó de fer
complir la Constitució, per al que deurà:

- Impugnar davant el Tribunal Constitucional el Decret llei 6/2022 i la Llei 8/2022.
- Requerir a la Generalitat perquè abandoni la seva actitud de clara rebel·lia i adopti les
mesures necessàries perquè el català i el castellà siguin totes dues llengües vehiculars i
d'aprenentatge a les escoles catalanes.
- Adoptar, si és necessari i sembla que ho és, les mesures constitucionalment previstes per a
reconduir a la legalitat la situació.

També volem apel·lar a tots els actors polítics i socials perquè assumeixin el seu compromís amb
el conflicte generat per la manifesta voluntat de la Generalitat de Catalunya de mantenir
l'exclusió del castellà com a llengua vehicular i d'aprenentatge a Catalunya.

Estem davant un dels més greus desafiaments que la nostra democràcia ha hagut de suportar.
El govern de la Generalitat, amb la complicitat aparent del Govern d'Espanya, desafia a l'Estat
de Dret i posa la nostra Constitució en perill. Tots els demòcrates hem de sentir-nos compel·lits
davant una administració que obertament desafia als tribunals i a la Constitució. No es tracta
només del règim lingüístic en els centres educatius, el comportament de les institucions
catalanes posa en perill, una altra vegada, els fonaments de la democràcia a Espanya.

A Barcelona, a quatre de juliol de dos mil vint-i-dos.
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