
Llengua vehicular: segons
el Termcat, “llengua que
s’utilitza per a transmetre
els coneixements de les di-
ferents matèries en un
centre educatiu”. El docu-
ment del Departament
d’Educació que estableix
el model lingüístic del sis-
tema educatiu de Catalu-
nya ho precisa una mica
més: “La llengua catalana i
l’occità a l’Aran són les
llengües de referència i les
llengües normalment em-
prades en els àmbits do-
cent, administratiu i de
comunicació, i constituei-
xen l’eix vertebrador d’un
projecte educatiu plurilin-
güe.” La llengua curricu-
lar, en canvi , no té una de-
finició pròpia segons el
Termcat, mentre que sí
que la recull el document
d’Educació: “Les llengües
curriculars (català, caste-
llà i estrangeres) es trac-
ten com a llengües d’apre-
nentatge i com a vehicula-
dores de continguts du-
rant el temps lectiu i el
temps escolar d’acord
amb els projectes lingüís-
tics de cada centre.”

Això que hauria de sem-
blar una definició neutra
està esdevenint aquests
dies objecte de debat amb
motiu de la proposició de
llei sobre l’ús i l’aprenen-
tatge de les llengües ofi-
cials en l’ensenyament no
universitari que han acor-

dat JxCat, ERC, En Comú
Podem i el PSC. Aquest
instrument legislatiu que
vol donar resposta a la sen-
tència del TSJC que impo-
sa el 25% de castellà a tot el
sistema educatiu i ha
aconseguit el suport dels
quatre grups, després que
JxCat es despengés de la
proposta de reforma de la
llei de política lingüística
del passat 24 de març.
L’article 2.1 de la proposi-
ció de llei especifica que “el
català, com a llengua prò-
pia de Catalunya, és la llen-
gua normalment emprada
com a llengua vehicular i
d’aprenentatge del siste-
ma educatiu i la d’ús nor-
mal en l’acollida de l’alum-
nat nouvingut. El castellà
és emprat en els termes
que fixin els projectes lin-
güístics de cada centre”.

De seguida que es va co-
nèixer el nou acord, la
CUP va anunciar el seu re-
buig a la nova llei. “’Intro-
dueix el castellà com a
llengua vehicular”, consi-
deren els cupaires. I no
són pas els únics que en
fan aquesta lectura. Plata-

forma per la Llengua de-
fensa eliminar de la nova
llei la referència a l’“ús cur-
ricular” del castellà, en
considerar-ho un “risc”, ja
que “en una interpretació
extrema però no descarta-
ble de la normativa vigent,
l’Estat podria imposar el
50% d’hores lectives en
castellà”. L’entitat ho fo-
namenta en el fet que, se-
gons la Lomloe, el ministe-
ri estableix el 50% del cur-
rículum en el cas de les co-
munitats amb dues llen-
gües oficials –i el 60% de
les restants–. El currícu-
lum, és a dir, el conjunt

d’objectius, competèn-
cies, continguts, mètodes
pedagògics i criteris d’ava-
luació dels ensenyaments
obligatoris i postobligato-
ris ja han estat aprovats i
es començaran a aplicar el
curs vinent. Plataforma

per la Llengua ha intentat
que els partits inclogues-
sin una esmena a la llei que
pretenia evitar que el cas-
tellà fos reconegut també
com a llengua d’“ús curri-
cular” a Catalunya. Cap
partit s’hi ha adherit.

Doble xarxa
El filòleg Gerard Furest,
coordinador de la comis-
sió de llengua d’Intersindi-
cal Educació, defensa que
“curricular és un eufemis-
me claríssim de vehicular.
El currículum, que deci-
deix en un 50% el ministe-
ri i en un 50% la Generali-
tat, té assignatures, i els
continguts curriculars es
vehiculen a través de ma-
tèries. Per tant curricular,
encara que sigui per la por-
ta del darrere, vol dir vehi-
cular”. Furest creu que
“Catalunya no està prepa-
rada per assumir que la
llengua castellana és vehi-
cular a l’escola. Com que
no està preparada, a la
proposició de llei han po-
sat la paraula curricular,
que semànticament vol
dir el mateix”. El sociolin-

güista Avel·lí Flors, inves-
tigador al Centre de Recer-
ca en Sociolingüística i Co-
municació de la UB, defen-
sa, en canvi, que curricular
i vehicular no són paraules
sinònimes, i es remet a la
mateixa definició que en fa
Educació al document que
defineix la política lingüís-
tica educativa de Catalu-
nya. Per Flors, l’acord en-
tre els quatre partits poca
cosa canvia en l’ús que es
fa del català i el castellà a
l’escola. El canvi principal
és l’instrument, ja que
aquesta definició “té ara
rang de llei”, diu.

Gerard Furest alerta
també que “Catalunya
tampoc està preparada

per assumir que segura-
ment la sortida final de tot
plegat acabarà sent una
doble xarxa escolar sepa-
rada per llengües”. El seu
sindicat s’ha sumat amb
Ustec, COS, CGT i el SEPC
per denunciar que la pro-
posta “obre la porta que la
presència del català i el
castellà vingui determina-
da pels centres educatius
i agreugi la segregació es-
colar ja existent”. Criti-
quen que la proposició po-
sa tota la pressió als cen-
tres educatius, les direc-
cions i docents, i assegu-
ren que és “un aval polític a
la sentència del 25%, que
s’ha dictat sense cap crite-
ri pedagògic”. ■

Curricular i
vehicular: són
mots sinònims?

Rosa M. Bravo
BARCELONA

POLÈMICA · La proposició de llei sobre l’ús de les llengües a l’escola obre el debat
sobre el risc que el català acabi perdent pes PERILL · Diversos sindicats alerten
que l’instrument legislatiu posa la pressió als centres i avala la sentència del 25%

“Catalunya no està
preparada per assumir
que la llengua
castellana és vehicular
a l’escola”
Gerard Furest
COORDINADOR DE LA COMISSIÓ DE
LLENGUA D’INTERSINDICAL EDUCACIÓ
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Les frases

“La proposició de
llei introdueix el
castellà com a
llengua vehicular”

CUP

“Curricular i vehicular
no són paraules
sinònimes”

Avel·lí Flors
INVESTIGADOR AL CENTRE DE
RECERCA EN SOCIOLINGÜÍSTICA I
COMUNICACIÓ DE LA UB

Una aula de l’escola Mare
de Déu de Lourdes de
Mataró ■ QUIM PUIG
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Les curriculars
es tracten com a
llengües
d’aprenentatge

L’encara secretari
de Junts diu que
ERC és el rival i el
president diu que
“són qui ens espia”

El candidat per
Barcelona adverteix
que cal una victòria
més àmplia per
fer fora Ada Colau

ERC impulsa
Ernest
Maragall
a l’alcaldia

Controvèrsia
entre Sànchez
i Aragonès per
les municipalsNacional
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La Generalitat ha recorre-
gut contra l’ultimàtum del
Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya (TSJC)
per implantar un 25% de
classes en castellà en l’edu-
cació, al·legant que prepa-
ra una normativa nova i
que modificar els projectes
lingüístics a final de curs
pot causar “greus perjudi-
cis”. A l’escrit, que arriba
després que divendres
s’hagués d’ajornar el ple al
Parlament que havia
d’aprovar la nova llei sobre
l’ús i aprenentatge de les
llengües oficials com a res-
posta a la sentència, els
serveis jurídics demanen
al TSJC que suspengui el
termini de quinze dies que
expira dimarts vinent, i re-
conegui que Educació està
“duent a terme les actua-
cions necessàries per ga-
rantir normativament l’ús
de les dues llengües ofi-
cials” a l’escola.

L’ajornament del ple va
arribar arran que Vox, Cs i
el PP demanessin dicta-

men al Consell de Garan-
ties Estatutàries per alen-
tir la tramitació de la llei,
que el PSC, ERC, Junts i
En Comú Podem confien
igualment aprovar la set-
mana entrant. “Si tot fos
raonable, un informe se-
riós i sensat d’un Consell
de Garanties sobre una llei
no es fa en tres dies, així
que esperem que no arribi
en termini”, es delatava
abans-d’ahir la presidenta
de Cs, Inés Arrimadas, que
ja deia que denunciaran
per desobediència el con-
seller “i tots els que tinguin
la responsabilitat d’apli-
car-ho”. Cs i el PP també
han anunciat que, quan
s’aprovi la llei, hi recorre-
ran junts al TC.

Per si de cas no es té en-
cara el dictamen del CGE
que desencallaria la llei,
demà mateix es reunirà el
Consell Executiu per apro-
var un decret llei comple-
mentari a partir del qual el
conseller d’Educació, Jo-
sep Gonzàlez-Cambray,
fonamentaria la instruc-
ció a les escoles per com-
plir la sentència. ■

Redacció
BARCELONA

La Generalitat
presenta recurs
a l’ultimàtum del
TSJC pel català
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Agents Rurals
més igualitaris

L’APUNT tatge de dones és del 13%. El termini per accedir-hi
comença dilluns i s’allarga fins al 28 de juny. Caldrà
fer-ne publicitat. Per a moltes dones, sobretot en zo-
nes rurals de Catalunya, pot ser una sortida laboral en
què ni tan sols han pensat. I per què no ho han fet?
Doncs per falta de referents, que és encara una de
les traves que cal superar per assolir la igualtat.Virtudes Pérez

El Departament d’Interior ha aplicat per primer cop la
discriminació positiva al cos d’Agents Rurals. De les
100 places que acaba de convocar un 40% seran per a
dones. També ho ha fet a Mossos i a Bombers, espais
encara molt masculinitzats, en què tot i que la presèn-
cia de les dones ha crescut els últims anys, és lluny de
ser paritària. En el cas dels Agents Rurals, el percen-
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Mireia Rourera
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Francesc Xavier Vila Secretari general de Política Lingüística

CONEIXEMENT · “Per primera vegada s’avaluarà els coneixements per escrit i orals en les dues llengües oficials” TSJC · “La
sentència del Tribunal Superior, feta sobre la base d’una llei antiga, amb la nova decau” MODEL · “El nostre model és que el
català és la llengua vehicular i que en un percentatge de centres amb alumnes no catalanoparlants s’hi fa immersió”

“El català serà la norma”

a proposició de llei
d’ús i aprenentatge de les
llengües oficials en l’ense-
nyament no universitari

per molt que vagi al Consell de
Garanties Estatutàries s’acaba-
rà aprovant perquè s’ajusta a
l’Estatut. “El que passa és que
trigarà una mica més per aques-
ta tàctica de filibusterisme que
han fet PP, Cs i Vox. Però no té
més importància”, diu Francesc
Xavier Vila, secretari general de
Política Lingüística.

La llei que s’aprovarà protegeix
la immersió però ni la CUP ni la
Plataforma per la Llengua ho
veuen així. La llei que tenim ara
sí que la protegeix, és la base
del nostre ensenyament.
Corregeixo el que acaba de dir:
la immersió és un mètode peda-
gògic d’ensenyament de llengua
i continguts alhora, que serveix
per ensenyar a gent que no té la
llengua X, en el nostre cas el ca-
talà, com a llengua pròpia. A bo-
na part de les escoles de Catalu-
nya on els nanos són catalano-
parlants no s’hi fa immersió,
s’hi fa escola catalana. Ara, en
una part important dels centres
on l’alumnat no té el català com
a primera llengua és on es fan
servir tècniques d’immersió.

Aleshores, la immersió no és
fer-ho tot en català?
No. La immersió no és fer-ho tot
en català. Una cosa és quina és
la llengua vehicular i d’aprenen-
tatge, que és el català, i una al-
tra cosa és la immersió, que es
fa només quan els alumnes no
tenen el català com a primera
llengua. Si en un centre educa-
tiu els alumnes són catalano-
parlants i se’ls fa classe en cata-
là, això no és immersió, això és
senzillament que se’ls fa classe
en la seva llengua. Qui digui que
fer-ho tot en català és immer-
sió, s’equivoca.

El model que tenim ara, doncs?
El nostre model és que el català
és la llengua vehicular i que en
un percentatge de centres amb
alumnes no catalanoparlants
s’hi fa immersió.

L

En la nova llei el català conti-
nua sent la llengua vehicular?
Sí, el català continua sent el
centre de gravetat, la llengua
normal. El català serà la norma.

Per tant, quan algú diu que la
nova llei posa fi a la immersió
vol dir que no sabia què volia
dir immersió?
Això jo no ho dic. Jo dic que hi
ha confusió amb el que és la im-
mersió. Tothom està d’acord
que no hi ha ensenyament cent
per cent en català a Catalunya,
oi? En la llei actual no hi és i en
la que aprovarem tampoc. El
que és important de la nova llei
és que els alumnes aconseguei-
xin dominar les dues llengües
oficials. El nostre objectiu no és

marcar percentatges; no ens
centrem tant en el mètode com
en el resultat. Volem que el nos-
tre sistema educatiu, que té el
català com la llengua normal de
funcionament, en funció de
com es vegi que evolucionen els
coneixements dels alumnes, si
cal s’introdueixin activitats que
es facin en castellà, o en altres
llengües.

Com es farà?
Els centres tindran uns models
que farà Educació, que dirà qui-
nes són les possibilitats d’utilit-
zar llengües diferents si els inte-
ressa i quan els convingui per
aconseguir els objectius. Per
primera vegada s’avaluarà els
coneixements per escrit i orals.

Ara no es valora el coneixement
oral, i això perjudica el català
perquè hi ha nanos que potser
el saben escriure però no parlar.
Tots els docents seran respon-
sables de l’aprenentatge de les
dues llengües.

Si cada centre té el seu projec-
te lingüístic...
Tenim el país que tenim, i avui la
majoria de gent a Catalunya està
d’acord que els alumnes tinguin
el màxim nivell de català i de cas-
tellà. Sí que hi ha gent que vol-
dria que el català desaparegués,
però són una minoria. I els pro-
jectes lingüístics es faran sobre la
base de la llei i els haurà de vali-
dar Educació. Hem de confiar en
els centres educatius i en els do-

cents. A mi m’agrada recordar
que el Departament d’Educació
ha tingut una política poc con-
tundent pel que fa al control de
les llengües i una gran majoria
dels centres educatius continuen
funcionant en català.

Hi ha qui diu que la nova llei pot
crear segregació.
Aquí hi ha un cert equívoc per-
què hi ha qui confon tracta-
ment diferencial amb segrega-
ció. No és el mateix.

Perquè amb la nova llei es po-
drà evitar la sentència del TSJC
del 25% de castellà?
El TSJC treballa en funció de les
lleis que hi ha vigents. La seva
sentència l’ha fet en funció d’un
marc legal, el que ha existit fins
ara, en què Catalunya no tenia
regulat l’ús del castellà. Fins ara
com que no l’esmentàvem no el
teníem regulat, i això ens ho re-
corda la sentència. Diu: com

que vosaltres no el reguleu, el
regulem nosaltres.

Aleshores és culpa nostra?
Sí. Amb la llei antiga vam fer
veure que si nosaltres no ho es-
mentàvem no existia, i al final
ha passat que el TSJC ho ha
acabat regulant ell, amb un sis-
tema de percentatges amb els
quals mai hem estat d’acord.
Però el cas és que si ara amb la
nova llei regulem l’ús del caste-
llà, el tribunal que ha fet una
sentència basant-se en la nostra
llei antiga que no el regulava, la
sentència decau. ■

Vila, amb pòsters de pel·lícules doblades al català ■ JUANMA RAMOS

Hi ha qui confon
tractament
diferencial amb
segregació. No és el
mateix

❝
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DIAGNÒSTIC · “Que s’hagi fet públic que la llengua perd
posicions és bo per actualitzar el sistema de la immersió
lingüística” VALORACIÓ · “Política és cintura i adaptar-se”

“És bo perquè és
un acord entre una
àmplia majoria”

eresa Cabré, filòloga i presidenta
de l’Institut d’Estudis Catalans,
analitza el debat polític a l’entorn
de la regulació sobre l’aprenentat-

ge de les llengües.

Com veieu la salut del català?
El català és una llengua viva. Jo no soc
catastrofista i estic convençuda que pot
sobreviure. És una llengua que necessita
vigilància, perquè té una mala salut de
ferro que cal reforçar amb les mesures
que calguin. Ens trobem en un panora-
ma regular, perquè, després de tants
anys d’immersió, encara cal seguir vigi-
lant. Parlo d’una vigilància que s’ha de
dur a terme des de les institucions, i
també els ciutadans

Què demana als ciutadans en relació a la
llengua?
Els ciutadans han de ser més responsa-
bles amb les seves actituds. Han de ser
conscients del que es perd si abaixen la
vigilància. En relació a la llengua, no
se’ns permet viure amb normalitat i rela-
xació.

Quina opinió us mereix la ingerència de
la justícia en el tema lingüístic?
És catastròfic, un despropòsit total. No
pot ser que des del poder judicial es dic-

T

Teresa Cabré Presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans

Jordi Panyella
BARCELONA

tamini sobre quina situació ha de tenir
la llengua. La justícia no ha de decidir
ni percentatges ni models pedagògics;
han de ser els especialistes els que dic-
taminin.

Com creieu que ha funcionat la immer-
sió fins ara?
Es tracta d’un bon model i molt adequat
per al moment en què es va posar en
marxa, els primers anys de la democrà-
cia. Amb el temps, la immersió s’ha anat
perdent perquè el context ha canviat i
sabíem que, per aquest canvi de circums-
tàncies, l’ús de la llengua anava baixant.
Que s’hagi fet públic que la llengua perd
posicions és bo per actualitzar el model
d’immersió. Crec que és bo que hi hagi
una llengua per a l’escola, la llengua habi-
tual que es diu ara; és bo i necessari en
una situació com la nostra.

Què us sembla la iniciativa legislativa
sobre les llengües a l’escola?
Han trobat aquesta solució de diferen-
ciar entre llengua vehicular i curricular,
que és una qüestió de matisos. Trobo que
és una bona solució perquè respon a un
acord entre una àmplia majoria. La polí-
tica és un acte de cintura, i gràcies als
dos adjectius s’ha recuperat el consens.

És una bona solució política?
Efectivament. Política és cintura i t’has
d’adaptar a les noves circumstàncies. ■

Teresa Cabré en una imatge feta poc després del seu nomenament ■ JOSEP LOSADA / ARXIU

PAPER DELS CENTRES · “L’escola no ho pot fer tot, però sí
més del que fa” BATALLA POLÍTICA · “No pot ser que es
faci servir el català a l’escola per posar-se o treure medalles”

“Demanem una
llei que ens deixi
treballar tranquils”

atac a la immersió lingüística po-
sa en perill una de les grans eines
de garantia de la cohesió social?
Evidentment que està en perill.

El català és una llengua perseguida i ata-
cada i no podem abaixar la guàrdia. Des
de l’escola hem d’estar molt alerta. Hem
passat un temps en què semblava que tot
rutllava i que el model d’immersió lin-
güística era un model d’èxit, també per a
la cohesió social, i ara ens ha caigut la
bena dels ulls. La presència del català a
l’escola està en perill, però no només per
les ingerències judicials. També perquè
les coses no s’han fet prou bé, amb una
responsabilitat compartida des de tots
els àmbits. Hi ha mestres que no fan les
classes en català, però el Departament
d’Educació no fa un seguiment i un as-
sessorament en aquest sentit ni ens dota
dels recursos necessaris, ni els parla-
mentaris han propiciat lleis. L’escola no
ho pot fer tot, però sí més del que fa.

És tard per revertir el descens que pa-
teix l’ús del català?
Ens hem adormit una mica i ara amb
aquestes ingerències judicials que van a
destruir, a atacar, ens ha posat en evi-
dència que hem de revertir aquesta si-
tuació.L’escola té un paper fonamental,

L’

Francina Martí Presidenta de l’Ass. de Mestres Rosa Sensat

Sara Muñoz
BARCELONA

però no és responsabilitat només nostra
que el català sigui una llengua cada cop
més minoritzada.L’escola s’ha de dotar
de més recursos perquè per sort és el lloc
pel qual passa tothom.

Que el debat sobre el català s’hagi con-
vertit en una arma de confrontació polí-
tica és la pitjor notícia que li podia arri-
bar, a l’escola?
La situació política és molt més comple-
xa ara que fa uns anys. No pot ser que es
faci servir el català, i el català a l’escola,
per posar-se o treure medalles entre els
partits. El català és un bé comú, de tot-
hom, tant és el partit. I ho hem de recu-
perar. Per mi és una bona notícia que
quatre partits s’hagin posat d’acord. El
català no és propietat dels independen-
tistes. Una llengua és una riquesa molt
gran i un bé que tothom ha de compartir.
No podem negar als nens el dret que te-
nen a gaudir d’aquest patrimoni.

Comparteixen el contingut de la llei que
es vol aprovar al Parlament o proposen
alguna solució que no s’ha incorporat?
Els mestres hem de treballar perquè el
català sigui la llengua vehicular de l’esco-
la. El castellà hi està present i aquesta és
la realitat. Aquesta llei hauria d’aconse-
guir que els metres no ens haguéssim de
preocupar per les lleis. Demanem una llei
que ens deixi treballar tranquils.

Francina Martí, a casa seva, en una imatge d’arxiu ■ JUANMA RAMOS
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Iolanda Segura Portaveu del sindicat Ustec

DURA · “Ni protegeix prou el català ni aturarà
l’ofensiva contra la llengua” FUTUR · “Aquest
camí podria suposar la fi de la immersió lingüística”

l sindicat Ustec, el majo-
ritari en el sector de l’en-
senyament, reclama més
contundència al govern

en la defensa de la llengua. Io-
landa Segura n’és la portaveu.

Com es viu la incertesa sobre
el futur de la llengua a les es-
coles? El darrer acord assolit
podria ser la solució?
Amb molta preocupació, perquè
no és una fórmula que ens agra-
di. Va en la línia del primer
acord, però lleugerament ma-
quillat. Cada grup polític inter-

E

“Amb aquest
acord no s’acaba
el problema”

Xavi Aguilar
BARCELONA

preta la consideració del caste-
llà com a llengua curricular a la
seva manera, segons els seus in-
teressos. Aquesta interpretació
ambigua pot suposar que acabi
sent vehicular.

I trasllada la pressió als centres si
han de decidir com ho han de fer...
Tampoc hi estem d’acord. El
projecte lingüístic ha de ser de
model únic, marcat des de l’ad-
ministració i amb el català com
a llengua vehicular, que és la
llengua a protegir.

Creu que s’arribarà a una solu-
ció abans que arribi l’aplicació
de la sentència, l’1 de juny?

Aquí no s’acabarà el problema;
l’ofensiva judicial continuarà,
perquè és una llei que s’ha fet
d’esquena a la comunitat edu-
cativa, amb l’únic consens de la
classe política, però sense el de
la societat. I no protegeix prou
el català.

Com hem arribat fins aquí?
Perquè no s’han fet els deures.
En temps de Rigau, hi va haver
un requeriment d’informació
que no es va atendre i això va
propiciar la sentència. Ara som
davant una aplicació imminent
i, en comptes de blindar el català
i no acatar una sentència sense
fonament pedagògic, tots cor-

rent a buscant una solució que
no ho és. La deixadesa i la des-
ídia del Departament d’Educa-
ció han posat la llengua en una
situació de regressió d’ús als
centres educatius, que és un re-
flex del que passa a la societat.

Si la pilota acaba arribant al
professorat, com hauria de
procedir?
És molt complicat, perquè tenir
la pressió a sobre, encara que
ells diguin que no perquè hi
haurà una validació d’inspecció,
té perill i dirigirà l’ofensiva ju-
dicial contra el professorat. La
situació és preocupant i l’admi-
nistració no dona resposta. Es-

taria bé que la societat també
mostrés una actitud combativa
davant l’embat d’aquests po-
ders de l’Estat que volen aniqui-
lar el català atacant allò que
més mal fa que ataquin en la
cultura d’un país: l’escola.

Anem cap a la fi del model d’im-
mersió?
Som en un camí que podria su-
posar la fi de la immersió lin-
güística, sí. Tot, per l’abandona-
ment del govern envers la llen-
gua. S’ha mirat cap a una altra
banda, no s’ha valorat prou la
llengua i s’han seguit interessos
de diferents entitats que defen-
sen el plurilingüisme com una
opció més moderna, però que
en realitat només perjudica el
català. Pel plurilingüisme, s’hi
pot apostar si el català el tens
ben protegit i és d’ús majoritari.

I els nens?
Ens preocupen, perquè deixar
marge de maniobra en funció
de la realitat lingüística genera
desigualtats entre centres edu-
catius i, al capdavall, estàs segre-
gant per raó de llengua. I això ho
acaba patint l’alumnat, perquè
n’hi haurà que perdran la possi-
bilitat de dominar les dues llen-
gües existents, amb la correspo-
nent pèrdua d’oportunitats per
als més vulnerables. ■

Iolanda Segura reclama a la societat que es mobilitzi ■ ORIOL DURAN

ENSENYAMENT LA LLENGUA A L’EDUCACIÓ 
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El clima preelectoral que
viu la ciutat de Barcelona
es va escalfar ahir una mi-
ca més amb la proclama-
ció d’Ernest Maragall com
a cap de llista d’Esquerra
Republicana en les elec-
cions del 2023. “Esquerra
Republicana de Barcelo-
na”, va assenyalar el ma-
teix candidat.

L’acte polític d’ERC va
coincidir amb un del PSC,
en què Jaume Collboni, as-
pirant a ser candidat so-
cialista però encara no
confirmat, va atacar la se-

va sòcia de govern, Ada
Colau, demanant-li que no
faci electoralisme, i amb
un altre de la CUP, també
sense cap de llista, que va
posar en marxa el procés
per formar la candidatura
per tornar a l’Ajuntament
de la capital del país.

Envoltat dels líders del
partit i davant una mili-
tància entregada, Ernest
Maragall va mostrar aires
de saber-se capaç de tor-
nar a guanyar les elec-
cions. Però, coneixedor
del que suposa una victò-
ria ajustada, va demanar
al partit que l’ajudi a tenir
una victòria “inqüestiona-

ble”. En aquest sentit, re-
ferint-se a la intervenció
dels poders econòmics,
que van fer costat a Ma-
nuel Valls, i al cas d’espio-
natge del CNI, Maragall es
va mostrar convençut que
l’any vinent “ni l’Estat ni
el mercat decidiran ni el
qui ni el què”.

El candidat d’ERC va
fer la seva intervenció en
un faristol en què destaca-
va el rètol “Ernest 2023”, i
en el discurs va quedar
clar que el debat electoral
se centrarà en l’aspecte
municipal, i que la tangen-
cial de caire nacional, tan
present en les municipals

del 2019, quedarà en un
segon terme.

Mentre ERC feia la seva
demostració de força i de-
terminació a la Fira de
Montjuïc, el PSC reunia el
seu consell d’alcaldes i po-
sava en el faristol el pri-
mer tinent d’alcalde de
Barcelona, Jaume Collbo-
ni, que va carregar contra
Ada Colau i Ernest Mara-
gall. A l’alcaldessa li va re-
treure haver activat la

campanya electoral abans
del que tocava. “En els
propers mesos, farà d’al-
caldessa o de candidata?”,
es va preguntar. Pel que
fa a Maragall, li va reprot-
xar que “només vol ser de-
legat de la Generalitat a
Barcelona”.

Per la seva banda, la
CUP va posar en marxa
ahir el procés d’aprovació
del programa electoral i
de configuració de la can-

didatura, amb la intenció
de recuperar Barcelona.
El militant Jordi Estivill va
ser l’encarregat de dibui-
xar les línies mestres de les
intencions dels cupaires,
que inclouen combatre els
lobbies a través de la incor-
poració de moviments de
carrer en el seu projecte.
En aquesta línia, el diputat
Carles Riera va explicar
que faran “una llista de
gent que lluita”. ■

ERC llança Maragall
en una Barcelona ja
de ple en campanya

Jordi Panyella
BARCELONA

a Collboni entra a atacar Colau, a qui retreu haver activat
ja el clima electoral a La CUP tindrà candidatura a l’estiu

Maragall, a les pantalles del control de realització de l’acte d’ahir d’ERC a Montjuïc ■ JPF
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La Fundació Reeixida va
presentar ahir el projecte
les Rutes de la Llibertat
que passaven per la Gar-
rotxa, l’Alt Empordà i la
Cerdanya, i que els inde-
pendentistes catalans que
col·laboraven amb la resis-
tència francesa van orga-
nitzar per salvar persones
que fugien dels nazis i el
feixisme. Aquests lluita-
dors per la llibertat ajuda-
ven a travessar la frontera
jueus, integrants del go-
vern polonès, aviadors
nord-americans i brità-
nics, un ministre belga, el
senador francès Tizier,
Maurice Clavel i el minis-
tre francès de la Guerra
Monteil, els fills del qual
havien estat afusellats
pels nazis, entre d’altres.

La proposta, que es va
presentar al Museu de
l’Exili de la Jonquera i que
es tornarà a presentar ofi-
cialment l’1 de juny al Mu-
seu d’Història de Catalu-
nya, vol complementar les

rutes que ja existeixen
dels camins de la llibertat
d’evasió com són les rutes
dels maquis i les dels co-
munistes i anarquistes.
“Aquestes són rutes inde-
pendentistes que també
han d’estar marcades”, se-
gons va explicar Oriol Fal-
guera, president de la Fun-
dació Reeixida, dedicada a
la divulgació de la cultura
catalana i a la memòria
històrica.

Les rutes documenta-
des han estat batejades
amb el nom dels indepen-
dentistes que les van fer
servir. La primera ruta,
que porta el nom de Gre-
gori Font Cativiela-Octavi
Viladrosa i Josa, surt de

Banyuls de la Marenda
(Rosselló) passa per Cole-
ra i Llançà i arriba a Bar-
celona. “Gregori Font
s’havia escapat del camp
de concentració d’Agde
(Occitània) juntament
amb més militants de
Nosaltres Sols! i seria el
primer militant indepen-
dentista que entraria per
engegar el procés d’unitat

independentista l’any
1939. La ruta es podria fer
pel coll de Rumpisó o pel
coll de Banyuls, i els muni-
cipis implicats serien Ba-
nyuls, Portbou, Colera,
Rabós, Vilamaniscle i
Llançà.

La segona ruta, l’ano-
menada de Manuel Valls
de Gomis-Jaume Cornu-
della Olivé - Ruta Jean Oli-

bó consistia en tres vies i
era, per tant, un compen-
di de les anteriors. Des de
Perpinyà se sortia en cot-
xe en direcció a l’inici de la
caminada (a la Cerdanya,
al Vallespir o a la Maren-
da) segons calgués anar
cap a la Cerdanya (Ruta
Manel Valls de Gomis), el
Vallespir (Sant Llorenç de
Cerdans) Ruta Jaume

Cornudella, o l’Albera
(coll de Banyuls (Ruta
Jean Olibó), que mitjan-
çant una vegada es traves-
sava la frontera s’arribava
a Barcelona.

La tercera ruta, la de
Joan Sardà Verdier - Jau-
me Martínez Vendrell, co-
mença a Sant Llorenç de
Cerdans fins a Olot, i aca-
ba a Barcelona. Els muni-
cipis implicats són: Costo-
ja, Sant Llorenç de Cer-
dans, Albanyà, Montagut,
Castellfollit de la Roca,
Sant Joan les Fonts i Olot.

I per acabar, la quarta
ruta, d’Enric Pagès i Mon-
tagut - Ruta Manuel Viusà
i Camps. Travessaven la
Cerdanya per Enveig cap
a Puigcerdà. Per aquestes
rutes, els independentis-
tes catalans van salvar
milers de vides de perse-
guits pel nazisme i el fei-
xisme. Una vegada arriba-
ven a Barcelona, eren en-
viats al consolat britànic o
al polonès (situat llavors
al carrer Fontanilla, 10)
per poder passar a Lisboa i
d’allà arribar a Anglaterra
amb els documents falsos
que els havien proveït els
integrants del Front Na-
cional de Catalunya
(FNC). A més del presi-
dent de la Fundació Reei-
xida, en la presentació
també hi van participar el
llicenciat en història con-
temporània Fermí Rubi-
ralta, la filla d’un dels inte-
grants de l’organització,
Joana Viusà, i el director
del centre, Enric Pujol. ■

a La Fundació Reeixida ha presentat la campanya de difusió sobre els independentistes que van
col·laborar amb la resistència francesa ajudant persones que fugien dels nazis i el feixisme

Imma Bosch
LA JONQUERA

Rescaten quatre rutes del
Front Nacional de Catalunya

“Hem traçat les rutes
amb l’App Wikiloc,
geolocalitzant-les amb
GPS perquè estiguin a
l’abast de tothom”
Oriol Falguera
PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ REEIXIDA

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

La presentació es va fer al Museu de l’Exili de la Jonquera ■ I. BOSCH

El secretari general de
Junts per Catalunya, Jordi
Sànchez, va afirmar ahir
que ERC és el principal ad-
versari en les pròximes
eleccions municipals pre-
vistes per l’any 2023. Ho
va dir en el segon congrés
municipalista del partit,
que es va celebrar a Reus.
En la seva intervenció,

Sànchez va voler separar
la lluita als municipis de
l’acció de govern. “El nos-
tre principal rival és para-
doxalment el nostre soci
de govern a la Generalitat
de Catalunya. Tinguem
molt clar que és perfecta-
ment possible mantenir
una lleialtat en el govern i
estar absolutament deter-
minats a batallar per cada
vot en cada un dels muni-
cipis perquè ERC no ens
guanyi cap partida a cap
ajuntament, municipi i lo-
calitat”, va resumir.

Davant d’aquestes afir-
macions, el president de la
Generalitat, Pere Arago-

nès, li va respondre des de
la Festa Republicana del
Baix Llobregat que per
aconseguir que l’indepen-
dentisme guanyi, s’ha de
tenir “molt clar” quins són
els adversaris. “No ens
podem despistar”, va sub-
ratllar Aragonès, que va

voler recordar a Junts que
“l’adversari són aquells
que ens espien, els qui ens
neguen el dret a l’autode-
terminació”.

Durant la seva inter-
venció, Sànchez va dir que
Junts té “les millors cre-
dencials del bon govern”

per guanyar les alcaldies, i
va demanar que no es fa-
cin pactes antinatura i que
s’aposti en tot moment
per aliances independen-
tistes. “No podrem accep-
tar que aquells que diuen
que formem part del pro-
jecte independentista ens

robin alcaldies amb ma-
jories alienes a la majoria
expressada a les urnes, tal
com va passar a Figueres,
Sant Cugat o Tàrrega”,
va recordar Sànchez, per
qui no té sentit que torni 
a passar que “en municipis
on Junts és la primera
formació, es quedi a l’opo-
sició”.

Pel que fa a la rivalitat
amb ERC, el secretari ge-
neral de Junts va insistir
que el partit no té res a té-
mer perquè té una “bona
cartera” de regidors i al-
caldes arreu del territori”.

El vicepresident del
partit, Jordi Turull, que es
convertirà en el nou se-
cretari general en el pro-
per congrés, previst pel
pròxim 4 de juny a Ar-
gelers, va demanar als
candidats a les alcaldies
que escoltin “el batec
de la gent” i també que
“afinin” la brúixola per
culminar el mandat de l’1
d’Octubre. ■

V.P.
REUS

a Sànchez apunta a
ERC i Aragonès li diu
que “l’adversari són
els que ens espien”

“El nostre rival
és el nostre soci
govern”

Jordi Sànchez, ahir, durant la seva intervenció en la convenció municipalista ■ ACN
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