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L'unionisme denuncia a Brussel·les
«discriminació lingüística a Catalunya»
Els eurodiputats de C's i UPyD, han ofert a l'Europarlament una conferència
contra la immersió lingüística | L'acte ha comptat amb el vist-i-plau del Grup Liberal,
que inclou CDC i PNB
L'ofensiva unionista ha arribat a Brussel·les de la mà dels eurodiputats de C's i UPyD, que aquest
dimarts han organitzat conjuntament i amb el vist-i-plau del Grup Liberal -del què també formen
part CDC i PNB- una conferència per tractar de denunciar una "discriminació lingüística a
Catalunya", carregant en particular contra el model d'immersió a les escoles, considerat com a
marginació del castellà.
"No existeix discriminació de la llengua catalana en la vida pública i sí discriminació dels ciutadans
catalans que desitgen exercir el seu desig d'expressió en castellà, molt especialment a l'àmbit de
l'educació", ha dit l'eurodiputat d'UPyD Fernando Maura durant la presentació de la conferència,
mentre que la seva companya de files, Maite Pagazaurtundua, ha explicat que l'objectiu de la
conferència era qüestionar "si existeix el tabú que la immersió és l'únic sistema possible i si es
planteja de manera pedagògica o és un instrument per a altres qüestions". "Ho fem aquí, al
Parlament Europeu, perquè som europeus i perquè cal també que les grans qüestions que
afecten els drets fonamentals es vegin també en aquest lloc", ha defensat.
Al seu torn, l'eurodiputat de C's Javier Nart ha assenyalat que "a Catalunya tenim com a llengua
pròpia el català i el castellà, que és part de la nostra cultura i de la nostra essència". "Jo estic a favor
d'una escola en castellà i en català, única, integrada", ha reclamat Nart, que ha acusat dirigents
nacionalistes catalans de defensar la immersió però portar els seus fills a escoles privades que no
la practiquen.
Una de les ponents, la professora d'espanyol de la UAB Sonia Sierra, ha denunciat que "a
Catalunya és molt complicat parlar d'aquest tema perquè hi ha una opinió generalitzada que la
immersió és, no només el millor model, sinó l'únic possible". "En el moment en què algú qüestiona
la immersió, la salva d'insults és bastant difícil de suportar", ha dit Sierra, que ha demanat tenir en
compte els drets dels alumnes i dels pares que volen una educació en castellà.
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