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Unanimitat Aprovat Per 8 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Jordi Batriu Font, Jordi Bruch Franch, 

Josep Vila Sucarrats, Montserrat Juvanteny 

Canal, Vanessa Gomez Pedragosa, Heribert 

Grifell Costa) 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

PLE 

Data: 18 de maig de 2022 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000011-2022 

 
Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ RENOVEM LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA RAP 
 
Text de l’acord: 
 

MOCIÓ RENOVEM LA DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA 
 
Al Ple Municipal del dia 17 de novembre del 2021 es va aprovar per unanimitat la 
moció del RAP anomenada Moció en Defensa de la Llengua Catalana. Avui, de 
nou ens trobem davant d’una ofensiva dels tribunals de l'estat espanyol per 
sotmetre als catalans mitjançant un nou atac a la nostra llengua. Cal, doncs, 
tornar a defensar-la -és la nostra obligació-, mantenint ferm el nostre compromís 
amb el país i el territori. La llengua és la part essencial del què ens fa ser i sentir 
com a poble. 
 
Ara veiem com, malgrat disposar d’un Parlament i Govern propis, les lleis que 
aprovem a Catalunya són una i altra vegada anul·lades o interpretades pels 
tribunals i no podem desplegar les polítiques que decidim al Parlament en defensa 
i foment de la nostra llengua. Les noves accions judicials de l’Estat espanyol no 
tenen cap criteri pedagògic i pretenen tombar un model d’escola que afavoreix la 
cohesió social, que està avalat per una immensa majoria de la societat i que és 
imprescindible per a la normalització de la llengua pròpia del país. 
 
Els dos partits de govern es van presentar a les eleccions amb programes 
electorals en els qual deien que defensarien el model d’escola en català en front 
de les sentències dels tribunals que pretenen modificar-lo. Creiem que amb la 
proposta de modificació fan just el contrari del que van comprometre’s a fer. El fet 
de tramitar la llei de forma urgent i per lectura única, i sense el consens del sector 
educatiu encara farà més flagrant el que considerem que serà un frau democràtic. 
Un dels dos ja ha anunciat que se’n desmarcava definitivament però continua 
vigent la voluntat de tramitar aquesta modificació. 
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És el Govern i la Conselleria d’Educació qui té la responsabilitat en els centres 
educatius i ha de protegir les direccions de les escoles i instituts i no deixar-los 
durant 15 dies sense cap mesura ni directriu general, per estalviar-los, als 
directors dels centres possibles perjudicis judicials. 
 
Per tot això, considerem indispensable que la societat catalana prengui 
consciència de la necessitat d’un canvi urgent que capgiri la situació actual de 
regressió dels drets lingüístics i, sobretot, de la cohesió social del nostre país. 
 
Es necessita el compromís, la voluntat i l’acció de tothom perquè el català sigui la 
llengua de referència del nostre país. 
 
Per tant, 
 
Atesa la vigència de la llei 1/98 de política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Atès que contínuament les diferents resolucions dels tribunals espanyols van 
creant una “jurisprudència” que el que fa no és aplicar o interpretar l’esmentada 
Llei, sinó que la substitueix així com la normativa que la desenvolupa. 
 
Atès que l’article 11.1 de la Llei 12/2009 (que no ha estat objecte d’impugnació 
davant el Tribunal Constitucional) disposa que “el català, com a llengua pròpia de 
Catalunya, és la llengua normalment utilitzada com a llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu”. 
 
Atès que modificació de llei proposada aplica les sentències dels tribunals 
espanyols i fa del castellà llengua vehicular en l'ensenyament a Catalunya. 
 
Atès que la incorporació de la vehicularitat del castellà a aquesta llei representaria 
un pas enrere que el català no es pot permetre en l’actual situació d’emergència 
lingüística. 
 
Atès que aquesta modificació de la llei no blinda la protecció de la immersió de les 
intromissions dels tribunals, ans al contrari, ja que tindran més arguments per 
exigir la vehicularitat del castellà anant més enllà del 25% que exigeixen ara. 
 
Atès que el català cada cop més es percep com una llengua de segon nivell i que, 
conseqüentment, s’ha de protegir i potenciar. 
 
Demanem al ple l’adopció dels següents 
 
Acords 
 
Primer.- Demanar que es retiri la proposta de modificació de la Llei de Política 
Lingüística. 
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Segon.- Que es defineixi un pla d’acció amb mesures pressupostàries i polítiques 
concretes que garanteixin la veritable aplicació de la immersió lingüística. 
 
Tercer.- Crear un front judicial comú on s’han de coordinar el Govern, les entitats, 
les famílies i tota la comunitat educativa per contestar l’embat judicial contra la 
immersió lingüística i així aconseguir jurisprudència favorable i arribar amb èxit a 
les instàncies internacionals. 
 
Quart.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma de la Llengua Catalana.  
 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
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