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Declaracions i adhesions institucionals

D urant el curs 2012-2013, l’Institut d’Estudis Catalans ha fet públiques les decla-

racions i adhesions institucionals següents:

Declaració de l’Institut d’Estudis Catalans sobre la proposta  
de la Llei orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) 
del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

L’ Institut d’Estudis Catalans, després d’analitzar els esborranys de la Llei orgànica 

de millora de la qualitat educativa (LOMCE) presentats pel ministre d’Educació, 

Cultura i Esport, José Ignacio Wert, declara que els considera absolutament inadmissibles. 

Malgrat el títol de la llei, els esborranys no aportarien cap millora real al sistema educatiu, 

sinó una centralització espanyolitzadora rígida i retrògrada, contrària a les competències 

autonòmiques en educació i als objectius educatius de la Unió Europea, centrats en la 

competència plurilingüe i intercultural i basats en el respecte igualitari de totes les llengües 

i cultures.

Aquesta llei, tal com es preveu en els esborranys, implica la ruptura deslleial del 

compromís de convivència entre les llengües i cultures del Regne d’Espanya establert a 

l’inici de la transició democràtica, i relega el català i totes les llengües oficials diferents del 

castellà a una situació marginal i inferior. La implantació d’aquest marc legal seria escan-

dalosament irresponsable, pedagògicament inviable i moralment contraproduent, perquè 

conduiria a una conflictivitat escolar generalitzada i a una fractura social de conseqüèn-

cies nefastes.

Per tots aquests motius, l’Institut d’Estudis Catalans, acadèmia de les ciències i les 

humanitats i de la llengua catalana, reclama als representants polítics, a la comunitat 

educativa i a la societat catalana en general que s’oposi obertament i per tots els mitjans 

democràtics a l’aprovació i a la implantació d’aquestes propostes de llei.

Barcelona, 5 de desembre de 2012
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