
LA SÍNDICA DE BARCELONA MAI NO HA REBUT 

QUEIXES LINGÜÍSTIQUES PER L’ÚS DEL CATALÀ A LES 

ESCOLES  

Maria Assumpció Vilà opina que no hi ha cap problema social a l’ensenyament i 

defensa un model que funciona amb normalitat des de fa prop de tres dècades  

La defensora dels barcelonins demana que no es faci un ús partidista i interessat de 

la llengua i recorda que el castellà s’utilitza més a la vida quotidiana  

La síndica de greuges de Barcelona no ha rebut mai cap queixa per l’ús del català com a 

llengua vehicular a les escoles de la ciutat. Segons Marià Assumpció Vilà, la falta de 

denúncies lingüístiques posa de manifest que no hi ha obert cap debat social sobre l’ús 

del català i és una qüestió que no suposa cap problema per als barcelonins. “Es tracta 

d’un patrimoni cultural que permet als alumnes dominar, en acabar els estudis, els dos 

idiomes oficials a Catalunya: el català i el castellà”, diu la síndica. 

La Sindicatura de Greuges de Barcelona s’encarrega de supervisar les actuacions de 

l’administració municipal i és una de les institucions a les quals els ciutadans empadronats 

a la capital catalana es poden adreçar per presentar queixes en matèria d’ensenyament, 

ja que la gestió educativa a Barcelona correspon al Consorci d’Educació, un ens públic 

integrat per Generalitat i Ajuntament.  

Vilà diu que des que la institució que encapçala va començar a caminar, l’any 2005, i des 

de llavors fins ara ningú s’ha dirigit a ella, ni a la seva antecessora, Pilar Malla, per sentir-

se discriminat perquè el castellà no és llengua vehicular a l’ensenyament.  

Garantir la supervivència 

La defensora dels barcelonins ha donat a conèixer aquestes dades arran de la sentència 

que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va emetre a principis del passat 

setembre en la qual insta a la Generalitat, en el termini de dos mesos, a canviar el model 

educatiu i a convertir el castellà també en llengua vehicular a l’ensenyament. 



La síndica assegura que “ni a les escoles de Barcelona, ni a Catalunya, existeix cap 

problema social per raons de llengua” i defensa un model educatiu que funciona amb 

normalitat des de fa prop de 30 anys. Català i castellà conviuen al carrer i a les aules 

sense conflictes. I sembla, opina la síndica, que la petició de canvi de model respongui 

més a consideracions polítiques per part de grups minoritaris que no pas a una realitat. 

La síndica demana que no és faci un “ús partidista i interessat” d’un tema tan sensible 

com la llengua i recorda que el català, tot i ser la llengua pròpia del país, s’utilitza menys 

que el castellà en la vida quotidiana i en els patis de les escoles. “La immersió lingüística 

garanteix la supervivència del català”, sosté Vilà. 

  

 

  


