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L’Ajuntament aprova una moció a favor de la política
lingüística de Catalunya i en contra de la sentència del TSE
El darrer ple de l’any 2010 de l’Ajuntament, celebrat el
28 de desembre passat, va aprovar, amb unanimitat de
tots els grups polítics que el formen, una moció a favor
de la política lingüística aplicada a Catalunya i en contra de la sentència del Tribunal Suprem espanyol (TSE),
que ataca directament la llengua catalana. La sentència
insta la Generalitat a garantir que el castellà també
pugui ser llengua vehicular als centres en base a la sentència del Constitucional sobre l’Estatut. Davant d’aquesta sentència, les administracions i els grups polítics
catalans (excepte PP i Ciutadans) van posicionar-s’hi en
contra i, ràpidament, van fer escoltar la seva veu. Aquest
va ser el cas de l’Ajuntament de Roquetes ja que, segons va manifestar el regidor d’Educació, Sisco Ollé,
“cal estar alerta a aquesta mena d’atacs adreçats a
desestabilitzar el nostre país perquè és el primer però
no serà l'últim. Només cal veure les sentències contra
la llengua catalana que s’han anat succeint al País Valencià des de fa més de vint anys. La cohesió lingüística ha de continuar sent primordial a Catalunya, per
defensar la nostra llengua (sense excloure’n d’altres
com el castellà o l’anglès), la nostra cultura i la nostra
realitat nacional”, va dir Ollé.
Tot seguit transcrivim la moció que va ser aprovada per
l’Ajuntament de Roquetes; el segon Ajuntament de les
Terres de l’Ebre a aprovar en ple el rebuig a l’esmentada
sentència (el primer va ser Flix, que va fer-ho el dia 23
de desembre).
LA MOCIÓ

El Tribunal Suprem espanyol (TSE) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l’Estatut, insten el Govern a
modificar el sistema educatiu per equiparar el castellà
com a llengua vehicular al costat del català a totes les
escoles “com a llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d’ensenyament obligatori”, és a dir, fins als 16 anys, el final de
l’ESO. La sentència anuncia que la Generalitat haurà d’adaptar el sistema d’ensenyament per garantir la presència del castellà de manera “equitativa” respecte del
català.
El Suprem declara “el dret del recurrent al fet que el
castellà s’utilitzi també com a llengua vehicular en el
sistema educatiu de la comunitat autònoma de Catalunya i, en conseqüència, la Generalitat haurà d’adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema
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d’ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el castellà com a llengua vehicular de
l’ensenyament a Catalunya, juntament amb el català”.
“De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent
al fet que totes les comunicacions, circulars i qualsevol
altra documentació tant oral com escrita que li siguin
remeses pel centre [d’ensenyament] siguin també en
castellà”, conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada
de l’Estatut, que es produeix, a més, contra un aspecte
nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model per preservar la
llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Darrerament, la defensora del poble espanyol va manifestar que només es pot regular l’obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola,
i perquè el català és una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any
tres informes que comparen el reconeixement legal que
té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països
plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l’Estat espanyol, de
manera excepcional, fa un tracte discriminatori vers el
català, i que la nostra llengua és la menys protegida de
la Unió Europea si la comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes,
per exemple, destaquen el tracte impositiu desmesurat
que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis
que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que, com a càrrecs electes, no acceptarem cap
agressió en contra de la nostra llengua amb l’objectiu
de la seva extinció.
En relació als antecedents exposats
Proposem al ple adoptar els acords següents:
ACORDS

Primer.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes sentències del Tribunal Suprem que signifiquen la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, el
(continua a la pàgina següent)
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qual ha comportat, d’una manera demostrada, un model
d’èxit, tal com així ho exposa el darrer informe PISA.
Segon.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
Tercer.- Instar el Parlament de Catalunya a rebutjar les
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sentències i a complir la Llei d’Educació de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als diferents grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Roquetes, 28 de desembre de 2010

El primer nadó del 2011 a les
Terres de l’Ebre, de Roquetes
L’1 de gener de 2011, a les 00.17 hores, va nàixer el primer
nadó de les Terres de l’Ebre, i també de la demarcació de
Tarragona, a l’hospital Verge de la Cinta de Tortosa. El
nadó, Safwan Belkhir, va pesar 3,385 quilos i va néixer
de part natural, fill d’una família d’origen marroquí que
resideix a Roquetes.
El primer infant que neix al territori és apadrinat, de manera simbòlica, pel delegat del Govern a les TE, en una
festa que organitza la delegació amb la col·laboració del
grup de comunicació L’Ebre.
Així, el nou delegat del Govern, Xavier Pallarès, en el seu
primer acte oficial en el càrrec, va visitar Safwan Belkhir
i la seva família. Pallarès, acompanyat de l’alcalde de Roquetes, Paco Gas, i el director d’Imagina Ràdio, Josep Ll.
Villa (emissora del grup).
Ahmed Hassana i Benzovgagh, pares del nadó, van ser
obsequiats amb un ram de flors per l’arribada del seu pri-

Dimecres 22 de desembre, l’Ajuntament de Roquetes va
organitzar una recepció per als seus treballadors al saló
de plens; una tradicional trobada per felicitar el Nadal i
fer entrega dels lots nadalencs. Aquest acte previ al
Nadal és aprofitat també per retre un petit homenatge
als treballadors i treballadores per als quals ha arribat l’hora de la jubilació durant l’any que acaba. Aquesta vegada, la persona homenatjada va ser José Peña, caporal
de la Policia Local els darrers anys. Peña ha estat 35 anys
treballant per a l’Ajuntament com a policia, al servei de

i, a més...

Homenatge a 35 anys de
servei a Roquetes

mer fill. Per la seva banda, aquests van convidar els visitants a una degustació de productes típics del seu país.
L’acte oficial d’apadrinament de Safwan Belkhir va celebrar-se el dia 25 de gener a la seu de la delegació del Govern, i va comptar amb la participació dels representants
dels establiments i les empreses que col·laboren en
aquesta petita festa.

l’ens municipal i de la ciutadania. Des d’aquestes línies,
li desitgem molta salut i felicitat en aquesta nova etapa
de la seva vida.
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