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EL PUNT AVUI
DIMARTS, 10 DE JUNY DEL 2014

Anna Pruneda Secretària de la Federació d’Ateneus

“La defensa del
català forma part de
l’essència dels ateneus”
PREC · “Dissabte hem de sortir al carrer perquè el tema
de la llengua a les escoles ens implica a tots” REALITAT ·
“Els nens ja aprenen bé el castellà, no caldria tocar res”
J. Panyella

L

BARCELONA

a secretària de la Federació
d’Ateneus de Catalunya explica
avui en el programa L’illa de
Robinson, d’El Punt Avui Televisió, la seva posició respecte a
la manifestació de dissabte vinent.

No es pot dissociar la realitat dels
ateneus del català...
Efectivament, nosaltres hem estat sempre flama de la llengua pròpia del país i
de la cultura popular. Hem estat capdavanters en el manteniment de la llengua.
Si en alguna ocasió el català no ha estat
present en el dia a dia de les entitats, ha
estat per culpa de les prohibicions.
Vostè és mestra de primària, quina
valoració personal en fa, de la
immersió lingüística?
El català ha funcionat sempre
com a element integrador, és
una evidència. Els nois que han
vingut de fora s’han integrat
perfectament.
I la presència del castellà a l’escola com s’ha de traduir en el model educatiu?
El model que tenim funciona a la perfecció, és perfectament vàlid i està contrastat per anys de rodatge. El castellà es treballa a les escoles amb normalitat i els nanos l’aprenen a la perfecció, i no té sentit
modificar una fórmula que funciona bé.
I encara menys aplicar la sentència
del 25%?
Està del tot fora de lloc voler ampliar la
ràtio de castellà a les aules.
Què n’espereu, de l’acte de dissabte?
Hem de sortir al carrer perquè el debat de la llengua a l’escola afecta tothom, no només els nens que ara estan
estudiant i els seus pares, és un tema
que afecta tot el país. ■
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Quina és la implicació de la Federació
d’Ateneus amb la manifestació de dissabte vinent?
Nosaltres hem manifestat el nostre suport total. Estarem en la marxa, però
no farem res d’especial; ara bé, si alguna
de les nostres entitats demana un suport especial per a alguna acció concreta, el tindrà. Com a institució l’única línia que podem tenir és la de la defensa
del català, perquè aquesta és una de les
nostres raons fundacionals.

