Els catalans, amb independència de la seva llengua materna, han associat i
continuen associant les seves aspiracions de construcció d’una societat
cohesionada a la capacitat de la llengua catalana, eix vertebrador de la nostra
identitat, de ser el vehicle habitual de comunicació a tots els nivells, des del
carrer als instituts de recerca, des de l’administració pública al comerç, des
de l’escola a la feina.
Conscients que una societat democràtica avançada es basteix sobre la
destrucció de les barreres que confinen la gent en comunitats tancades, de
tal manera que tots puguin accedir igualment al lliure desenvolupament de la
seva personalitat, els ciutadans de Catalunya no han convertit mai en
democràcia la llengua en matèria d’enfrontament social.
Al contrari, com a eina emancipadora, la llengua catalana juga un paper
essencial, com li correspon en una societat caracteritzada per l'important rol
que juguen la cultura i la llengua, com a columna vertebral de la identitat
nacional. La llengua és un dret de cada persona que només por fer-se realitat
si és també un instrument cultural de comú coneixement i que, en el cas del
català, és l’única que cohesiona el teixit social.
La immersió lingüística ha servit i serveix per a assolir aquest darrer ideal i
per a garantir el manteniment de la unitat cívica. La cohesió és el primer
valor que cal preservar en una societat madura.
Ara, les agressives i premeditades propostes de la Llei Wert ofenen i
menyspreen uns ciutadans que se senten estretament units per una llengua, i
cal afirmar amb rotunditat que aquestes agressions tenen com a únic

objectiu fracturar la cohesió social de Catalunya, per tal d'afeblir
definitivament les nostres aspiracions nacionals.
És per aquest motiu que aquesta llei, o altres que puguin venir, amb aquest
objectiu de trencar la unitat civil catalana, han de ser combatudes amb tots
els instruments a l'abast.
La Fundació Barcelona vol manifestar al Parlament i al Govern de Catalunya
el seu ple suport a totes les mesures polítiques i jurídiques que s'emprenguin
per a la defensa del sistema educatiu de Catalunya, emanat del propi
Parlament i avalat per tota la comunitat educativa de Catalunya.

