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ACTA DE LA SESSIO DEL PLE DE LA PAERIA DE CERVERA

ldentificació de la sessió:
Núm. 09/2011
Carácter: Extraordinária
Data: 1510912011
Horari. de les 20.05h fins a les 20.35h
Lloc: Sala de Plens

Hi assisteixen:
El Paer en cap en funcions
Sr. Jaume Carcasona Vila
Membres del Grup MuniciPal de CiU
Sr. Antoni Oriol Canamasas
Sra. Elvira Costa Miró
Sr. Marc Holgado Rius
Sra. Rosa Ma. Santana Hernández
plembres del GruP MuniciPal de SiF

€r. Raimond Fusté Boix
t" Membres det Grup Municipal PSC-PM

''.''i Sr. Joan Valldaura Pujol

Qr. Josep Ortiz Bernaus
$ra. Núria RegÍ Olesti¿/ Sr. Ricard Vicente Martinez
Membres del GruP MuniciPal PXCAT
Sr. Mateu Figuerola Niubó
Membres delgruP MuniciPal AMC-AM
Sr. Juli Lago Alvarez
Excusa la seva assrsféncia.
Sr. Ramon Royes Guárdia

Secretá ria accidental :

Sra. Margarita Hernández Sánchez

ORDRE DEL DIA

Et paer en cap en funcions, Sr. Jaume Carcasona, excusa /'assisféncla al ple del Paer en

cap, i proposa la lectura d'un escrit que ha fet arribar, per la seva lectttra i perqué consti a

I'acta:
"ESCRIT DEL PAER EN CAP, Sr. Ramon Royes Guárdia:
Bona tarda,
En primer lloc voldria demanar disculpes per la meva abséncia en el Ple Extraordinari d'avui.

La mort d'un gran amic ha fet que hagi decidit desplagar-me a La Fatarella per estar al

costat de la família i acompanyar-los a l'enterrament d'aquesta tarda.

Voldria agrair als regidors que hagin acceptat realilzar aquest Ple Extraordinari renunciant al

cobrament de les corresponents indemnitzacions. Es un gest que cal agrair i ho faig a títol

personal i també com a representant de la ciutat de Cervera'
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El motiu d'aquest Ple Extraordinari és donar un suport total al model d'immersió lingüística aCatalunya. Catalunya és un país que desgraciadament ha estat massa acostumat a rebre
cops des de les institucions de l'Estat Espanyol, Hem procurat que el matrimoni forgat ambEspanya es porti a terme amb el máxim respecte i convivéncia'pero la meva percepció ésque no sempre ha estat així. Decisions com la del Tribunai Superior de Justícia decatalunya, sumada a tantes altres situacions de greuge pel nostre páís, 

"n. 
confirmen que

aquest matrimoni no té cap futur.
crec que la societat catalana ha de deixar de costat qualsevol actitud victimista i hem de sercapagos de posar-nos d'acord en marcar-nos un objectiu i treballar dur per aconseguir-ho demanera lliure i pacífica. Hem de treballar fort i hem de seguir donant exemple de societattolerant, cordial, honesta i pacífica, pero també capag d'aconseguir els objectius que ensmarquem, per molt ambiciosos que puguin semblar.
Espero que el més aviat possible puguem viure amb normalitat l'ensenyament del catalá ales nostres escoles, sense l'atac constant dels intolerants i desitjo que ho puguem fer en el
ryarc d'un país lliure i independent. Només així quedará g"r"ntio" la supervivéncia de la

.ríostra llengua.
,, Visca Catalunya"

ri

i 1'- Propos.ta d'acord sobre la-decisió del tribunal superior de justicia de catalunya,
;' , referent a ta IMMERSIó LtNGüíSflCR
í I PTOPOSTA: ,'PROPOSTA D'ACORD CONSESUADA PEts GRUPS MUNI)IPALi DE )IIJ," ( flc: -s1f ! AM: Moctó soBRE LA D¡crstó oru TRIBUNAL supERroR DE JusrictA\ DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSñ ú¡UOiiIñ¿Á.; --, -

Davant la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que ha donat dosmesos de termini a la Generalitat perqué apliqui les mesures necessáries perqué el castellásigui llengua vehicular a l'escola, en aplicació de la senténcia del desembre del 2010 delTribunal Suprem (TS).
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emés tres senténcies que, basant-se en la retalladadel Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar elsistema educatiu per equiparar el castellá al catalá a totes les escoles ,,"o, u llenguavehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d,ensenyamentobligatori", és a dir, fins els 16 anys, el final de l'ESO. La senténcia anuncia que laGeneralitat haurá d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la preséncia del castelláde manera "equitativa" respecte del catalá.
Aquesta és la primera de les afectacions directes de la senténcia del Tribunal Constitucionalsobre l'Estatut que es produeix; a més contra un aspecte nuclear com és la immersiólingüística, que ha estat elogiada internacionalment com a model per preservar la llengua igarantir la integració de les persones nouvingudes.
La legislació de l'estat espanyol fa un tractJdiscriminatori envers el catalá, especialment sila comparem amb la legislació dels altres estats plurilingües, i la nostra llengua és la menysprotegida de la Unió Europea si la comparem amb lJ resta de llengües amb un nombresimilar de parlants. El Govern espanyol aplica un tracte impositiu desriesurat, amb almenys500 lleis, que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atés que el catalá és la llengua própia de Catalunya i que es troba encara en una situació deminorització del seu coneixement i del seu ús, la bona aplicació i actualització de la immersiólingüistica és una eina fonamental per garantir-ne la normalització, a més de garantir lacohesiÓ social' Sobretot tenint en compté les noves realitats socials, fruit de l,arribada de
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famílies nouvingudes als nostres municipis, reforcen la idone'itat d'un sistema educatiu que
ajuda a mantenir la cohesió social als barris i als municipis, i que exerceix de sistema
d'acollida i arrelament dels nois i noies immigrants.
Més de trenta anys han passat des del Reial decret 209211978, en que s'incorporava
oficialment la llengua catalana al sistema educatiu no universitari, i la immersió lingüística a
Catalunya ha estat emulada, elogiada i reconeguda arreu. Aquest model lingüístic a les
escoles ha contribu'it, sense dubte, a equilibrar el pes del catalá i el castellá, forga
desequilibrat en diferents ámbits.
La immersió lingüística, enfront d'altres models, permet un sistema educatiu sense separar
els nois i les noies per raó de llengua. A més, s'ha demostrat que el model l'immersió permet
el coneixement de les dues llengües oficials en acabar l'ensenyament obligatori, afavorint la
cohesió social i la igualtat d'oportunitats, tal com afirma el Consell Superior d'Avaluació del
Sistema Educatiu, desvinculant així I'adquisició de la llengua casteilana del seu ús escolar
vehicular.
El model lingüístic de I'escola catalana compta amb un ampli consens social, i ha estat un
model d'éxit, grácies al qual la nostra societat gaudeix d'un bon nivell d'educació i cohesió
social. A més, la comunitat educativa, en la seva majoria, l'avala.
Per tot aixó, el grups municipals de CiU, PSC,SIF i AM, proposen !a següent proposta de
resolució:

Finter.- Manifestar el rebuig a la senténcia de TSJC, conseqüé"cia de la retallada del

¡,Tribunal Constitucional espanyol(TC) a I'Estatut i de les senténcies ct nseqüents del Tribunal
," Suprem que signifiquen un nou atac directe al nostre país, de conse(::;.1éncies molt greus per

la sistema d'immersió lingüística als centres educatius.
Segon.- Donar suport al sistema d'immersió lingüística dels centres eclucatius i treballar amb

I el compromís d'actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.
1 Tercer.- Exigir que el Govern de Catalunya, així com el Parlament catalá donin cobertura i

\suport a tots els professionals i docents que treballen en l'aplicació de la immersió
lingüística.
Quart.- Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emnlagar la societat civil

catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.
Cinqué.- Fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya, al govern catalá, al govern espanyol ials gr,-tps parlamentaris del
Parlament de Catalunya, el Congrés dels Diputats iel Senat esp:nyol, aixi com a la
plataform a Somescola. cat, impulsora d'aq uesta iniciativa"
Deliberacions:
Et Sr. Juti Lago manifesta: Abans de la justificació de vot, voldria assenyalar la necessitat de
la convocatória de plens com aquest, en defensa dels nostres drets nacionals; i vull deixar
ben clar que per part de l'Acord Municipal per Cervera estem disposats a renunciar sempre
que calgui als honoraris, si I'objectiu s'ho mereix.
Hi votaré a favor i exposaré diverses raons.
1.- Cal recordar i agrair l'esforg de tants mestres i professors que han treballat per

I'ensenyament de la llengua i per l'escola en catalá, en époques difícils i amb pocs recursos
peró amb la convicció que calia fer-ho per mantenir-la viva.

2.- Perqué des de la Llei de Normalització Lingüística del 18 d'abril de 1983, en qué es

defineix que el catalá és la llengua vehicular de I'escola, ha quedat clar que no ha comportat
cap problema a la comunitat escolar i, en canvi, ha servit per oferir la possibilitat d'aprendre
la llengua del país a tothom, especialment a aquelles persones que només el poden

aprendre a l'escola perqué viuen en un entorn majoritáriament castellá; darrerament, aquest
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mateix argument ha servit per ensenyar la nostra llengua als nens i joves que han anat
arribant en les onades migratóries.
3.- Perqué no oblidem que aprendre la llengua és una de les bases més importants per
afavorir la igualtat d'oportunitats i aquest és un dels objectius de l'escola. No ensenyar-la a
tothom, és crear diferéncies que no fomentarien la cohesió social que tant necessitem.
4.- I és una obvietat i gairebé no caldria dir-ho, peró no me'n puc estar, el fet que la nostra
llengua es troba encara, i malgrat tots els esforgos que déiem, en una situació de
minorització i de desprotecció que la fa molt vulnerable i que necessita, per tant, del suport
de tothom. No cal que fem una llista exhaustiva d'exemples, peró tots sabem que no es pot
viure només en catalá com passaria en un país normal, per tant I si tenim en compte que els
experts diuen que sense la immersió, el catalá pot desaparéixer en 50 anys, em penso que
no calen gaires més arguments per mantenir-se ferm i no acceptar ni un pas enrere en
aquest tema.
Finalment, després de tants anys de fer pedagogia activa i pacífica perqué tothom entengui
la importáncia que té per a nosaltres la llengua com a senyal d'identitat, la situació
Q'incomprensió i atac és decebedora i cada vegada és més clar que l'única opció per

,/dobreviure és la consecució d'un estat propi. Visca Catalunya.
E/ Sr. Mateu Figuerola manifesta: En primer lloc, voldria que constés en acta que el Partit
per Catalunya no ha consensuat la moció. En segon lloc, dir que jo sóc un catalá auténtic, ja
que tots els meus avantpassats són catalans, i vull que es parli catalá, peró com a llengua
vehicular també voldria que es parlés el castellá i també l'anglés. No entenc aquesta fóbia
que hi ha sobre el fet que el catalá es perdrá en 50 anys, perqué no es pot perdre mai i no
es perdrá mai. No sé qué passa, pero per exemple el Sr. Montilla, un dels máxims dirigents
del PSC, porta els seus fills a I'escola alemanya, on s'imparteixen un 40% de les classes
catalá, un 40o/o en castellá i un 20o/o en anglés, i el Sr. Artur Mas, President de la Generalitat,
també porta els seus fills a la mateixa escola. Crec que solament amb el catalá no podem
anar molt lluny, perqué en el moment en qué travessem Fraga, s'ha de saber castellá per
voltar per mig món. Els catalans auténtics, com jo, no els catalanistes, tenim una altra noció
de la Catalunya que volem.
El Sr. Joan Valldaura diu: El nostre grup ha fet un esforg per arribar a un acord i consensuar
aquesta mociÓ, perqué ens sembla que és un tema prou important per fer-ho aixi, més enllá
de les idees i ideologies partidistes o de les maneres d'entendre la societat. No hi ha dubte
de qué la llengua és el nucli básic de la nostra convivéncia i de la nostra identitat, i per tant,
si nosaltres durant tots aquests anys, des de la democrácia, el treball en catalá ha sigut l'eix
i ha de continuar sent 'eix i un del nuclis fonamentals de la construcció d'una societat. Una
societat que és i continuará essent molt complexa, per la quantitat de gent que ha arribat i

que arribará, itambé com a conseqüéncia dels canvis que estem sofrint, perqué també vivim
en un món que ja no és el castellá el que domina, sinó l'anglés, perqué és un món
globalitzat. Defensar el catalá no vol dir renunciar al castellá, ni a l'anglés, ni al xinés etc; vol
dir que una riquesa que la tenim nosaltres, la continuem treballant i potenciant, perqué forma
part d'un signe d'identitat. Aquesta és una de les raons básiques que ens han fet
consensuar aquest moció. També creiem que a més a més, s'ha creat un conflicte d'una
cosa que no ho és, ijo penso que al carrer ningú viu aquest conflicte, ni tampoc el viu ningú
a les escoles, peró que hi ha uns interessos concrets que en un moment determinat volen
fer viure aquest conflicte, perqué políticament i mediáticament interessa. Jo no voldria perdre
de vista que la immersió és un métode pedagógic per aconseguir que els nens i nenes a les
escoles aprenguin catalá | castellá, i no crec que sigui un tema de tribunals i/o de justícia, en
qué sigui un tribunal el que hagi de dir qué s'ha de fer o no. És un métode pedagógic i el dia
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que no s'aconsegueixin els objectius, la societat ja determinará i tindrá mecanismes per
actuar, Nosaltres vivim en un món on la gent s'expressa lliurement, i respectar, potenciar i

mantenir la immersió del catalá és una manera més de consens i de mantenir aquest
objectiu que s'ha mantingut al llarg d'aquests trenta anys. Com a grup socialista, més enllá
dels objectius de cada persona, creiem que en aquest cas, a l'Ajuntament de Cervera (i per
aixó s'ha estat parlant inegociant), s'havia que arribar a un acord. Nosaltres hi votarem a

favor.
E/ Sr. Jaume Carcasona manifesta: En primer lloc, el grup municipal de SiF volem agrair a

tots els grups l'esforg realitzat per arribar al consens per fer una moció conjunta, amb la qual
estem plenament d'acord i hi votarem a favor. Per la informació que tinc, cap dels regidors
que som aquí cobrará per aquest fet, que jo sápiga, almenys el meu company i jo segur que
vam ser els primers en renunciar-hi, perqué pensem que és necessari fer aquest ple i també
el fet que no s'havia de cobrar per fer-lo. Creiem que en aquests temes tant importants no

són el tribunals els que han de dir com s'ha de fer, sinó els professionals, i sinó tanquem el

llibre i marxem cap a casa. Nosaltres votarem a favor de la moció presentada.
El Sr. Antoni Oriol manifesta: Tot i que la carta del paer en cap era a títol personal, nosaltres
com a grup la subscrivim plenament, creiem que és molt important el que diu i hi estem
totalment d'acord. Estem satisfets com a grup de qué davant d'aquestes qüestions
importants, com la que avui debatem, hem sigut capagos de posar-nos d'acord
majoritáriament i anar tots junts en aquesta qüestió tant important. Nosaltres hi votarem a

favor.
Acord: Sotmesa la proposta a votació, s'acorda amb 11vots a favor (4CiU, 4PSC,2S¡F,1AM)
i 1 vot en contra (lPxCat).

lno s assumptes a tractar, el paer en cap aixeca la sessió, de la qual n'estenc
lloc i la data assenyalats a I'encapgalament, la qual signo amb el vistiplauaq

del En dono fe

cions

a Vila arita Sánchez

a acla en


