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França dona suport a la immersió 
en català 
El primer ministre, Jean Castex, es compromet a 
blindar l'ensenyament en català a l'Estat francès 
LLENGUA17.09.2021 09.30 HREDACCIÓ 

Unna professora de la Bressola donant el material als alumnes en el primer dia de classe el 2 
de setembre del 2021 Autor/a: Bressola 
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El primer ministre de França, el nord-català Jean Castex, ha manifestat el seu suport explícit 

al català i a la resta de llengües minoritzades en una reunió que ha mantingut amb 

representants de La Bressola i les diferents escoles d'immersió lingüística del país. Castex ha 

fet oficial la publicació d'una circular que defineixi el marc legal d'aplicació del sistema 

immersiu i la creació de la Comissió Permanent Nacional sobre les llengües regionals. Amb 

aquests compromisos, l'Estat francès planta cara a una sentència del Tribunal Constitucional 

que declarava inconstitucional qualsevol model educatiu que no fos exclusivament en la 

llengua francesa. 

 

L'alt tribunal va dictaminar contra la coneguda com a llei Molac, un text aprovat a 

l'Assemblea Nacional el passat 8 d'abril, que protegeix i promou les llengües regionals 

minoritzades del país. El govern d'Emmanuel Macron va ser qui va portar la llei al TC perquè 

qüestionava un dels punts que feia referència a la responsabilitat de l'Estat i les 

administracions locals de finançar les xarxes educatives immersives. Els jutges van 
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desestimar la petició governamental i van fallar contra tot el model d'ensenyament per 

sorpresa del primer ministre i del seu ministre d'Educació Nacional, Jean-Michel Blanquer, 

d'origen valencià. 

 

Aquesta decisió judicial va provocar protestes generalitzades a diversos punts de l'Estat. El 

primer ministre va reaccionar al gran malestar social amb una publicació a Facebook en què 

defensava les llengües catalana, basca, occitana, bretona i alsaciana, en garantia 

l'ensenyament i anunciava que farien front al TC. Paral·lelament va posar a treballar Jean 

Castex i a l'occità François Bayrou, aquest segon un dels polítics més reconeguts i actualment, 

un dels homes forts de la República en marxa, el partit del primer ministre. Bayroy, 

exministre en diferents governs i titular de diverses carteres, una d'elles la d'educació, als anys 

90 va jugar un paper decisiu per a blindar les escoles immersives, garantint que tant l'Estat 

com els municipis on estaven ubicades, contribuïssin al seu finançament. 

 
Castex, com a alcalde de Prada de Conflent, havia estat clau per consolidar l'escola Bressola 
de la població, i com a diputat, alt funcionari i home de confiança del llavors màxim 
representant de França, Nicolas Sarkozy, va aconseguir que firmés un pacte de reciprocitat 
televisiva amb el PP de Rajoy al poder, que va permetre legalitzar les emissions de TV3 a la 
Catalunya Nord, un acord que uns mesos abans, l'anterior president espanyol, José Luis 
Zapatero es va negar a subscriure. 
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