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Oltra assegura que el curs escolar
començarà «amb tota la normalitat» al
País Valencià
La vicepresidenta del govern valencià insisteix que "tenir dues llengües ens fa més
cultes"

Mónica Oltra | Adrià Costa

La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha insistit que el curs escolar arrencarà "amb tota
la normalitat", malgrat les resolucions judicials que obliguen el Consell a suspendre el decret de
plurilingüisme, i que es respectarà la tria de centre que van fer les famílies "i en les condicions en
què van triar", en referència a la llengua d'ensenyament.
Així ho ha assegurat en una entrevista a Europa Press recollida pel Diari La Veu
(https://www.diarilaveu.com/noticia/76030/oltra-curs-escolar) en ser preguntada sobre els efectes
de les últimes decisions judicials a l'inici del curs escolar. En aquest sentit, ha assenyalat que,
en tot cas, afecten "els xiquets i xiquetes de tres anys", que són "una minoria de la població
escolar".
Oltra ha destacat que aquests alumnes "ni tan sols tenen assignatures, no estudien amb llibres
de text, no saben llegir ni escriure, ni a més és bo que a eixa edad se'ls comence a ensenyar a
llegir i escriure" i el que es comença a treballar en aquesta etapa educativa són "els hàbits, les
rutines escolars i han de jugar, aprendre gaudint".
"Tenir dues llengües ens fa més cultes"
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La número dos del Consell també ha criticat que el PP utilitze el plurilingüisme per a "continuar
enfrontant la població" i ha lamentat que es faça una guerra amb un dels principals valors
d'identitat, el valencià, "en lloc d'entendre que no és un problema, és una oportunitat".
"Tindre dos llengües ens fa més rics, més cultes, ens dóna l'oportunitat d'aprendre millor la
tercera, quarta, cinquena llengua, ens dóna una cosmovisió molt més oberta", ha incidit Oltra, que
sosté que és "una mala tria" reivindicar "la incultura com a arma política".
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