
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE 
REUS (CUP), EN NOM D’ÒMNIUM CULTURAL BAIX CAMP, ASS EMBLEA 
NACIONAL CATALANA, CASAL DESPERTAFERRO, ASSEMBLEA A RA 

(ASSEMBLEA REUSENCA D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES ), 
ASSEMBLEA DE REUS I BAIX CAMP SOS ESCOLA PÚBLICA I 

DELEGACIÓ TERRITORIAL DE TARRAGONA DE LA FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS DE MARES I PARES DE CATALUNYA, CONTR A LA LEY 

ORGÁNICA DE MEJORA DE CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) 
  
 
Que, fent-nos ressò de l'expressió de rebuig a la llei Wert (LOMCE) que ha manifestat 
el col·lectiu d'organitzacions cíviques i educatives aplegades a SOMESCOLA.CAT, 
proposem l'aprovació de la següent Moció CONTRA LA LEI ORGÁNICA DE 
MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (LOMCE) a l'Ajuntament de Reus. 
 
De fet, el Ple Municipal de Reus ja es va posicionar contra l'avantprojecte de la llei 
Wert, segons consta a l'acta del Ple Municipal del dia 19 d'octubre de 2012, que recull 
l'aprovació de la Moció de reprovació d'aquest avantprojecte per part de la majoria 
àmplia del plenari reusenc, a partir de la proposta presentada pel grup municipal del 
PSC. 
 
Ara, després que el govern espanyol en mans del PSOE va envair les competències 
de la Generalitat de Catalunya imposant la tercera hora de castellà a les escoles 
catalanes mitjançant el Real Decreto 1513/2006, de 7 de desembre, que desplegava la 
LOE, el govern espanyol en mans del PP torna a envair les competències de la 
Generalitat de Catalunya, que ja havia dotat el nostre país amb una llei pròpia, la LEC, 
i ho fa amb tota una llei orgànica, la LOMCE, definitivament aprovada i publicada al 
BOE. Aquesta nova llei espanyola d’educació és una llei retrògrada, reaccionària i 
centralista que vol esborrar l’experiència positiva de més de 30 anys d’escola 
democràtica i catalana. 
 
Per això les entitats sotasignades AFIRMEM: 
 
· Que, des de la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut de fa quatre 
anys, la continuïtat del nostre sistema educatiu, amb el català com a llengua vehicular 
dels aprenentatges, s'ha vist amenaçada, primer, per les sentències de diferents 
tribunals i, ara, amb l'aprovació de la Llei Wert pel Congrés dels Diputats, feta sense 
cap altre suport que la majoria absoluta del PP. 
 



· Que l'objectiu de la Llei Wert és anul·lar els programes d'immersió de les nostres 
escoles, menystenir les competències que en matèria educativa té la Generalitat, 
controlar els continguts curriculars per recentralitzar l'educació i mantenir el control de 
l'avaluació per part del govern de l'Estat. 
 
· Que el model d’escola catalana en llengua i continguts és un model d'èxit, que ha 
permès la cohesió social i el coneixement i l'ús del català i del castellà per part de 
l'alumnat. 
 
· Que la Llei Wert representa un atac global contra la llengua catalana a tots els 
territoris on és llengua pròpia i, per aquest motiu, cal estar al costat dels docents i els 
pares d'arreu on la imposició d'un govern posi en perill el model educatiu que s'ha 
aplicat fins ara, amb el català com a llengua vehicular dels aprenentatges. 
 
Per això DENUNCIEM: 
 
· Que la LOMCE és una llei amb una concepció centralista que vol unificar sota la base 
de l'homogeneïtzació; que no suma, sinó que imposa i anul·la allò que no assumeix 
com a propi, que considera el castellà com a única llengua obligatòria i les altres 
llengües, com a secundàries i que té, com a idea fonamental, la supremacia del 
castellà com a llengua de rang superior que s'ha d'imposar en l'espai públic i en els 
usos administratius. 
 
· Que el menyspreu de la LOMCE cap a les llengües altres del castellà queda palès en 
el fet que no anomena pel seu nom “les altres” llengües diferents del castellà, per la 
qual cosa el compromís de la LOMCE és únicament amb el castellà com a llengua 
vehicular i troncal, mentre que les llengües “cooficials” són una qüestió que s'ha 
d'atendre des de les administracions educatives que les tinguin, segons la seva 
voluntat i sempre partint de considerar el castellà com a llengua vehicular i d'obligat 
coneixement i ús; que amb aquesta llei l'Estat es desentén de les seves obligacions 
amb cap altra llengua que no sigui la castellana i, quan la LOMCE parla de bilingüisme 
o de plurilingüisme, sempre ho fa des de la perspectiva de les llengües estrangeres. 
 
· Que el cas de Catalunya, amb una història de més de trenta anys d’escolarització 
universal en català i de consens social i educatiu al voltant del model lingüístic escolar 
que tenim, és vist com una anomalia que planteja una gran desconfiança des del punt 
de vista de la capacitat de poder aplicar els preceptes del govern de l’Estat. És per 
això que la llei dedica un apartat addicional a establir garanties per al castellà com a 
llengua vehicular, pel damunt de les competències de la nostra administració 
educativa. 
 
És per tots aquests motius que el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 
de Reus, en nom d’Òmnium Cultural Baix Camp, Assemblea Nacional Catalana, Casal 
Desepertaferro, Assemblea ARA (Assemblea Reusenca d’Associacions de Mares i 
Pares), Assemblea de Reus i Baix Camp SOS Escola Pública i Delegació Territorial de 
Tarragona de la Federació d’Associacions de Mares i Pares de Catalunya, proposa al 
Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
  
Primer.-   Que l'Ajuntament de Reus en Ple Municipal es pronunciï contra l'aplicació de 
la LOMCE als centres docents de Reus i de tot Catalunya i que , doncs, es posicioni a 
favor que aquests continuïn funcionant en tots els aspectes didàctics, organitzatius i 
administratius segons el marc legal vigent a Catalunya, és a dir, segons la LEC, 
aprovada democràticament i legítimament pel poder legislatiu de la Generalitat de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya. 
 



Segon.-  Que l'Ajuntament de Reus expressi el seu rebuig a la política dels governs del 
PP a la resta dels territoris dels Països Catalans (especialment a les Illes Balears, al 
País Valencià i a la Franja de Ponent) que va contra la presència del català a 
l'ensenyament com a llengua vehicular i d'aprenentatge. 
Tercer.-  Que l'Ajuntament de Reus expressi el suport al nostre govern de la 
Generalitat de Catalunya perquè continuï blindant l'escola catalana i els seus docents, 
esgotant les vies judicials, defensant les competències educatives de Catalunya i els 
marcs legals dels que ens hem dotat. 
 
Quart.-  Que l'Ajuntament de Reus comuniqui a tots els centres docents de la ciutat de 
Reus el contingut d'aquesta Moció. 
 
Cinquè.-  Que la Regidoria d'Ensenyament de l'Ajuntament de Reus s'adreci a tots els 
presidents dels Consells Escolars dels centres docents de la ciutat de Reus per 
comunicar-los que els representants municipals als consells escolars votaran a favor 
d'un pronunciament del consell escolar de cada centre docent contra la LOMCE i, 
doncs, per un país de tots, que és el que representa i garanteix l’escola catalana i en 
català. 
 
 
 
  

 
Reus, 24 de març de 2014 

  
  
  
 
  
  
  
 
 
 
 

David Vidal Caballé  
Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular 


