
 

 

Somescola.cat es mobilitza en defensa de l’escola 

catalana  

L’acció principal serà una concentració a la plaça Sant Jaume de 

Barcelona el dilluns 10 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda  

 

Somescola.cat convoca la ciutadania de Catalunya a una jornada de protesta contra 

l’avantprojecte de la LOMCE, i en defensa del model d’escola catalana en llengua i 

continguts, per al proper 10 de desembre, coincidint amb la commemoració del Dia 

Mundial dels Drets Humans. La concentració, amb el lema: “Per un país de tots, 

l’escola en català”, serà a 2/4 de 7 de la tarda a la plaça Sant Jaume de Barcelona. 

 

Així mateix, Somescola.cat insta tots els centres docents a penjar en un lloc 

visible la pancarta i els cartells amb el lema “Per un país de tots, l’escola en català” i a 

fer un breu acte reivindicatiu amb tota la comunitat educativa el mateix dilluns, 10 de 

desembre, a la sortida de l’escola. 

 

Per a més informació: 
� Lluc Salellas  – Òmnium Cultural – lsalellas@omnium.cat – 699 451 554 
� Francesc Reverté  – Plataforma per la Llengua - freverte@plataforma-llengua.cat 93 321 

18 03 / 695 19 59 07  

El grup promotor de SOMESCOLA.cat està format per l es entitats següents: 

Agrupació Escola Catalana (AEC), Associació d'Amics de la Bressola, Associació de Mestres 
Rosa Sensat, Associació Diomira, Centre UNESCO de Catalunya – Unescocat, Centre 
Internacional Escarré per a les minories ètniques i les nacions (CIEMEN), Consell de la 
Joventut de Barcelona, Consell Nacional de la Joventut, Coordinadora d'Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL), Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Catalunya 
(FAPAC), Federació d'Associacions de Pares d'Alumnes d'Ensenyament Secundari de 
Catalunya (FAPAES), Federació Catalana d'Associacions i Clubs UNESCO (FCACU), 
Federació d'Organitzacions per la Llengua, Federació d'Ensenyament CCOO de Catalunya, 
Federació d'Ensenyament USOC, Federació Moviments Renovació Pedagògica de Catalunya, 
FETE – UGT, Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Institució Escola CIC, Institut d'Estudis 
Catalans (IEC), Intersindical – CSC, La Bressola, Minyons Escoltes i Guies de Catalunya, 
Òmnium Cultural, PEN Català, Plataforma de Professors de Català de Secundària, Plataforma 
pel Dret Decidir (PDD), Plataforma per la Llengua, Tallers per la Llengua, Taula per la Infància i 
l’Adolescència a Catalunya (TIAC), UGT de Catalunya, USTEC - STES, Xarxa d'Entitats 
Cíviques i Culturals dels Països Catalans, Xarxa d'Escoles Associades a la UNESCO. 


