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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 

Identificació de la sessió 
Núm.: 10/2011 
Caràcter Extraordinari i urgent 
Data:  8 de setembre de 2011 
Horari: 19’30 hores  
Lloc: Sala de Plens 
 

Assistents 
Jordi Solé i Ferrando, alcalde 
Josep Gaspar i Blancafort, regidor 
Vicenç Personat Pallarès, regidor 
Montserrat Grau i Giner, regidora 
Roser Guiteras López, regidora 
Jaume Mauri Sala, regidor 
Isidre Pineda Moncusí, regidor 
Josep Ramon Marañés Vidal, regidor 
Maria Pilar Aznar López, regidora 
 
Òscar Serra i Chinchilla, regidor 
Josep Miguel Galvan Mascarell, regidor 
M. Àngels Garcia Pou, regidora 
 
Xavier Ortega Guillén, regidor 
Pau Olóndriz De Moragas, regidor 
 

No assisteixen havent excusat la seva absència 
Sara Marcé Adrián, regidora 
Montserrat Coll Mañosa, regidora 
Montserrat Romano Bosch, regidora 
 

Secretari 
Eduard Lluzar López de Briñas, secretari gral. 

L’alcalde obre la sessió i explica que aquesta sessió extraordinària i urgent és 
per aprovar una moció de la qual no es coneixien els fets durant la convocatòria 
de la Comissió Informativa i posterior convocatòria de la sessió extraordinària 
Plenària anterior, a la qual cosa tots els presents consenteixen. 
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ORDRE DEL DIA 
 
1. Moció que presenten els grups municipals d’ERC i CIU al Ple de 
l’Ajuntament de Caldes de Montbui de suport a l’escola catalana. 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
1. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC I CIU AL 
PLE DE L’AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI DE SUPORT A 
L’ESCOLA CATALANA. 
 
L’alcalde llegeix la moció literalment. 
 
Pren la paraula el senyor Gaspar: 
“Amb aquesta moció ja portem tres mocions el dia d’avui que giren en torn el 
mateix tema. Els atacs que rebem continuadament de l’Estat Espanyol sobre el 
pes i la identitat de Catalunya, i la necessitant vital que tenim els catalans a 
plantar-nos per traçar el futur que nosaltres, i només nosaltres, vulguem.  
Hem de plantar cara a aquests atacs perquè sinó ho fem nosaltres, i ara ningú 
ho farà per nosaltres, potser més endavant serà massa tard. Això ho hem de 
fer amb el conjunt de les entitats cíviques i educatives per a l’escola catalana, 
que sota el nom de “Somescola.cat” han treballat el text d’aquesta moció que 
avui portem a aprovació. 
 
Des d’aquí hem de dir amb contundència que rebutgem la interlocutòria del 
Tribunal Superior de Justícia, per injusta social i políticament, i des d’aquí, a 
més a més, hem d’exigir més seriositat a la jutjadora. No pot ser que un dia el 
president d’aquesta institució asseguri que la interlocutòria només afecta a tres 
casos concrets i no al conjunt del model, i que el dia següent la mateixa 
institució el contradigui clarament, afirmant que sí que afecta a tot el model. 
 
I és que, el model d’escola catalana és un model d’èxit, així s’ha demostrat 
durant dècades i així ho han reconegut diferents institucions internacionals. La 
immersió lingüística ha garantit la supervivència d’una llengua com el català 
que no té cap estat que la defensi, però a l’hora, ha garantit, a més a més, que 
els alumnes catalans tinguin un coneixement del castellà igual o fins i tot 
superior que en altres escoles d’Espanya. 
 
Però no menys important és que la immersió lingüística ha estat un model que 
ha garantit la cohesió social de tots els alumnes, vinguin d’on vinguin i parlin 
com parlin. La immersió lingüística ha evitat que els nens s’haguessin de 
separar en escoles o aules diferents en funció de la seva llengua materna. Per 
tant, això ha garantit la igualtat i ha aconseguit que siguem una sola escola i un 
sol poble. 
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I si això ho ha aconseguit en uns moments en el quals el català havia de 
conviure amb una sola altra llengua –com el castellà-, avui és més necessari 
que mai que aquest model pugui continuar, ja que avui dia a Catalunya no 
només és parla català i castellà sinó que ara es parlen més de dues-centes 
llengües, i és evident que és impossible segregar a tots aquests alumnes en 
funció de la seva llengua. 
 
El català és la llengua pròpia de Catalunya i ha de ser la llengua de la cohesió 
social, ho ha estat en el passat i ha de continuar sent en el futur; i des d’aquí 
instem a la comunitat educativa i a la societat catalana en general, a no fer cap 
pas endarrere i, si cal, a fer ús de la desobediència civil.” 
 
Pren la paraula el senyor Serra: 
“Gràcies senyor Solé. No cal dir que per a nosaltres és una plena satisfacció el 
fet que en un dia com avui ens haguem pogut posar d’acord en dur a terme una 
moció de manera conjunta. Aquesta és la millor manera d’exemplificar el que 
passa en aquest país quan dues o  més forces són capaces de sumar esforços 
i fer front comú. Davant d’un atac d’aquest tipus és evident que tot suma.  
 
A dia d’avui, també és cert que gran part dels membres d’aquest consistori som 
fills precisament de la política d’immersió lingüística, això és un èxit sense 
precedents. És un èxit que al llarg dels darrers trenta anys ha començat a 
donar fruits en les nostres persones. És un èxit que volem potenciar i volem fer 
que continuï en un futur. 
 
L’única manera és plantant cara, ho ha dit el nostre govern, el president de la 
Generalitat i ho ha dit la mateixa consellera. Ens hem de plantar. Tenim la sort 
que la Generalitat de Catalunya va en aquest sentit. Evidentment lluitarem tots 
per donar-los el màxim dels recolzaments, però hem de ser conscients que 
serà una batalla llarga i dura. Espero que a partir del novembre no sigui 
necessari haver-nos de posar encara molt més “farrucs”.  
 
El que sí que és evident, és que només dependrà de nosaltres; del que 
nosaltres siguem capaços de transmetre amb actes com el d’avui, del que 
siguem capaços de traslladar als nostres conciutadans i, del que siguem 
capaços d’explicar fora de casa i on faci falta. Nosaltres tenim una llengua que 
és pròpia, no tenim cap mena de problema a l’hora de poder mantenir una 
conversa en diferents idiomes –que per això som bilingues i alguns trilingües-, i 
que per nosaltres és un orgull, malgrat sigui part d’un fet diferencial, el tenir una 
llengua pròpia.” 
 
Pren la paraula el senyor Ortega: 
“Com no pot ser d’una altra manera, el nostre grup recolzarà aquesta moció i 
volem expressar el nostre desacord amb la sentència del Tribunal Suprem. 
Trobem totalment incoherent que un model lingüístic reconegut 
internacionalment sigui qüestionat pel Tribunal.” 
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Pren la paraula el senyor Olondriz: 
“No repetiré els argument que s’han dit clarament en la moció. La immersió 
lingüística ha estat un instrument d’èxit durant tots aquests anys i ha permès 
conformar una societat cohesionada i sense conflictes lingüístics. 
 
Aquesta és una dada reconeguda internacionalment per diferents institucions, 
per tant, ni tant sols científicament es pot aguantar. S’intenta des de diferents 
sectors -i diria no només espanyols- treure un benefici polític, per tant, el rebuig 
a la sentència i el suport a tota la comunicat educativa ha de ser la veu 
d’aquest Ple.  
 
Amb aquestes sentències l’escola catalana té un problema, però no és que 
l’escola pública catalana tingui només un problema, sinó que té dos problemes; 
les sentències i les retallades del govern de la Generalitat.  
És un llàstima que una moció que es titula moció de suport a l’escola catalana 
no aprofiti també per denunciar les retallades que s’estan duent a terme des de 
la Generalitat de Catalunya -amb l’excusa de la crisi- i reclamar amb la mateixa 
contundència davant d’allò que també considerem greu i que pot posar en risc 
la cohesió de l’ensenyament i la seva qualitat.  
De totes maneres el meu vot, naturalment, serà a favor d’aquesta moció.” 
 
 
Pren la paraula la senyora Guiteras: 
“Moltes gràcies i bona tarda. Veient que tots estem d’acord amb aquesta moció 
i considerant que no se’ns pot retallar l’ús de la nostra llengua, us convidem a 
la concentració que es farà davant de l’Ajuntament el dilluns, a les 19.00 hores. 
Aquesta concentració està convocada per “Somescola.cat” i nosaltres us 
convidem a concentrar-vos.” 
 
 
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament, per unanimitat dels presents [14 vots 
favorables dels membres dels grups municipals d’ERC (9); de CIU (3); del PSC 
(1); i d’ICV-EUiA (1)], aprova la moció. 
 
 
“El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el paper 
del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya. Aquest fet 
atempta clarament contra l’escola catalana, un model educatiu que ha funcionat 
amb èxit els darrers 30 anys, basat en la no separació dels infants i joves per 
raó de llengua i gràcies al qual la nostra societat gaudeix d’un bon nivell 
d’educació i cohesió social. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular han 
donat força i solidesa a aquest model, el qual ha estat objecte de 
reconeixement per part de diverses institucions europees i internacionals i ha 
estat avalat per l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el 
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nivell de coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en 
el cas del castellà, fins i tot supera a la mitjana de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model lingüístic ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català, llengua pròpia de Catalunya, respecte del 
castellà, en diferents àmbits socials i culturals, alhora que s’ha demostrat eficaç 
en l’acollida i l’arrelament dels infants i joves de les darreres onades 
immigratòries, tot contribuint a mantenir la cohesió social del país. 
 
Per tot això, els grups municipals d’ERC i CiU proposen al Ple de l’Ajuntament 
de Caldes de Montbui que acordi: 
 
Primer: Manifestar el rebuig a les sentències dictades pel Tribunal Suprem 
espanyol, així com a la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, que posen en perill el sistema d'immersió lingüística als centres 
educatius de Catalunya. 
 
Segon: manifestar el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts, 
així com a tota la comunitat educativa, per tal que continuï aplicant-lo en el dia 
a dia, sense atendre aquestes sentències ni altres similars que les puguin 
seguir. 
 
Tercer: reafirmar el compromís de l'Ajuntament de Caldes de Montbui amb la 
utilització del català com a llengua vehicular de l'ensenyament a tots els centres 
educatius de titularitat municipal. 
 
Quart: Instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb 
aquestes sentències i manifestar el ple suport i recolzament a les diverses 
iniciatives que pugui endegar el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal 
de defensar el català a l'escola. 
 
Cinquè: Donar a conèixer aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya i a la Plataforma "Somescola.cat." 
 
 
L’alcalde aixeca la sessió a les 19 hores i 45 minuts, de la qual cosa, com  a 
secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
El secretari gral.      Vist i plau 
        L’alcalde 
 
 
Eduard Lluzar López de Briñas    Jordi Solé i Ferrando 


