No és en va el teu gest company...
Defensem l'ensenyament en llengua catalana per a tots els infants a les terres de llengua
catalana
Perquè l'escola és qui pot garantir la llengua catalana a tots de ben menuts.
Perquè junts aprenen totes les llengües que necessiten a la societat actual: català, castellà i
anglès i altres més segons capacitat.
Perquè la neurociència avala aquest aprenentatge evidenciant com s'organitzen en xarxes
sinàptiques llengües pròximes ben apreses.
Convé que ho sàpiguen tots els ciutadans.
Separar les infants perquè aprenguin en castellà és un maltractament a la infància en negarlos un aprenentatge que els desenvolupa personalment i socialment.
Separar els infants per raó de llengua familiar quan viuen junts al mateix territori és apartheid
lingüístic.
Repartir l'ensenyament de les llengües a terços és matemàtica ridícula ignorant el
desenvolupament cognitiu i llenguatge dels infants. S'ha de decidir amb pedagogia: les
necessitats de l'infant i les oportunitats del seu context social.
La Societat Catalana de Pedagogia es va pronunciar (5 d'octubre de 2011) amb arguments
científics front a sentències contràries a l'ensenyament del català.

Declaració de la SCP en relació a l’ensenyament en llengua catalana
JAUME SASTRE, mestre
No és en va el teu gest company... (Esquirols)
Tu sumes compromís personal a la fonamentació científica. T'exposes tu, exposes la teva vida
amb la vaga de fam. La teva lluita és no-violència activa com hem après de Gandhi, Luther
King, Llorenç Vidal i Lluis M. Xirinacs. Que tothom sàpiga que no defensem la causa de
l'ensenyament en llengua catalana per interès personal sinó per bé col·lectiu social de tots. I tu
poses a prova l'autenticitat del què defensem..
Gràcies pel teu gest esforçat i valent. Estem al teu costat.
Ja has superat els 10 dies. Ara, no convé arriscar més. Uns dies de pausa i si cal tornar-hi.
Algú més pot prendre el relleu del dejuni i vaga de fam, algú que s'hagi preparat en la noviolència doncs és un gest seriós.
Gràcies Jaume, mestre. Quan tornis a l'escola t'ho agriran tots i totes. La llengua és pensament
i emoció, és la identitat personal i cultural de l'animal humà.
Animal de memòria i esperances... No he volgut ser d'altra manera (Raimon)
A reveure... a reviure, a Mallorca!
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