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La sentència del Consell Constitucional francès barrant el pas a l'ensenyament immersiu del català ha 
provocat molt malestar a la comunitat educativa i a la societat de la Catalunya del Nord. L'anomenada 
'llei Molac', elaborada pel diputat bretó Paul Molac pretenia defensar la protecció del patrimoni de les 
llengües regionals i la seva promoció, per primera vegada en diverses dècades. 
 
Tot i això, la immersió lingüística en català i altres llengües regionals ha estat tombada perquè "la 
llengua de la República és el francès". La prohibició pot afectar escoles que imparteixin classes en 
bretó, basc, català o occità. 
 
Des de les Escoles Bressola s'ha resumit molt bé el trànsit que s'ha viscut entre l'aprovació de la llei i la 
seva derogació pel part del Constitucional: "Amb poques setmanes de diferència hem passat de 
l'esperança a la indignació". Aquesta indignació és el sentiment que marca el comunicat que han emès 
per valorar la sentència i convocar una manifestació a favor del sistema immersió pel pròxim dissabte 
29 de maig a les 15h a la Plaça Catalunya de Perpinyà. 



 
La sentència no només reafirma la supremacia del francès respecte totes les llengües de l'Estat, sinó 
que posa en risc el model educatiu de la Bressola, perquè, segons la sentència, seria "il·legal" 
ensenyar en català. 

 

Cartell de la convocatòria de la manifestació a favor de l'educació immersiva. Autor/a: La Bressola 
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