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ACTA  NÚM. 12 
 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA  DEL DIA 15 DE SETEMBRE DE 20 11 
1a CONVOCATÒRIA 

 
A LA MOLT LLEIAL CIUTAT D’OLOT, el dia 15 de setembre de 2011, a les vuit del matí 
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament, sota  la 
presidència de  l’alcalde,  Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS, amb l’objecte de 
celebrar sessió extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia 
d’avui. 
  
Hi assisteixen els regidors, Srs.  Josep Berga i Vayreda, Núria Zambrano i Costejà, 
Núria Fité i Grabalosa, Estanislau Vayreda i Puigve rt, Miquel Àngel Zarza i Aibar, 
Maria del Mar Roca i Reixach, Josep Gelis i Guix, J osep Ferrés Corominas, Anna 
Maria Linares i Bravo, Josep Guix Feixas, Antoni Ba ch Plaza, Genoveva Ruiz 
Teixidor, Albert Rubirola Sirvent, Adriana Serra Pi ñana, Jaume Mir Bagó, Moisès 
Font Casademont, Ignasi Mulleras Vinzia, Pere Gómez  i Inglada, Clara Casanovas i 
Sarsanedas, Júlia Sala Esteban. 
 
Actua com secretari, la Secretària General de la Corporació, Sra. Alícia Vila Torrents . 
 
Hi assisteix l’interventor de fons municipal Sr. Jordi Salvador Culí , i el Gerent de 
l’Ajuntament d’Olot, Sr. Jordi Güell Güell . 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Donem inici a aquest Ple extraordinari que hem convocat en relació 
a la sentència del Tribunal Suprem contra la immersió lingüística a les escoles catalanes. 
És un únic punt de l’ordre del dia, que és una moció presentada conjuntament pels grups 
d’ERC, del PSC i de l’equip de govern, on hi ha CiU i on també hi ha Reagrupament. 
 

MOCIÓ EN SUPORT A L’ESCOLA CATALANA  
 
El Tribunal Suprem espanyol ha dictat tres sentències que qüestionen el català com a 
llengua  vehicular de l’ensenyament a Catalunya, fet que ha estat ratificat per una 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que imposa un ultimàtum 
per al seu compliment. Aquest fet atempta clarament contra el model d’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 nivell de cohesió social acceptable. 
 
La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicular a les aules 
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 evidències 
empíriques en l’informe PISA 2009 de l’OCDE, en el qual es constata que el nivell de 
coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, 
fins i tot superior a la mitjana de l’Estat espanyol. 
 
Aquest model educatiu 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 la inclusió social dels 
infants i joves dels darrers moviments immigratoris, tot contribuint a mantenir la cohesió 
social de les nostres ciutats i pobles. 
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament pren els acords següents: 
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Primer: manifestar el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem espanyol i a la 
interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que posen en perill el 
sistema de 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: instar el Parlament de Catalunya a manifestar el seu desacord amb aquestes 
sentències i instar el Govern català a no fer cap pas enrere i a complir el que diu la Llei 
d’Educació de Catalunya pel que fa a la llengua vehicular i d’aprenentatge en 
l’ensenyament. 
 
Quart: fer saber aquests acords al Tribunal Suprem espanyol, al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, al govern català, al govern espanyol i als grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i el Senat espanyol, així com a la 
plataforma Somescola.cat, impulsora d’aquesta iniciativa.  
 
Intervé el Sr. Alcalde Amb un suport explícit i per escrit de dos grups que en aquests 
moments no formen part del plenari, que sí que s’hi volen incorporar, com són Solidaritat 
per la Independència i Alternativa per la Garrotxa. Presenta aquesta moció el Sr. Berga, 
portaveu del grup CiU. 
 
Intervé el Sr. Berga. El que faré, vist que no és molt llarga aquesta moció, la llegiré 
íntegrament. És una moció que ha preparat la plataforma Somescola.cat. Aquesta 
plataforma agrupa diverses entitats civíques i educatives a favor de l’escola catalana, són 
molt nombroses les adhesions i és la moció que s’ha anat aprovant als diversos 
ajuntaments i que ja compta amb l’adhesió de nombrosos ciutadans i entitats. 
 
A continuació el Sr. Berga llegeix el text de la moció.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Un cop presentada la moció passem la paraula als diferents grups. 
 
Intervé la Sra. Sala. La nostra postura des del Partit Popular és que no donarem suport a 
una moció que demana que el Govern no acati les sentències, que el Govern no 
compleixi la llei i que segueix negant la pluralitat i la realitat de Catalunya i que no 
respecta els drets i les llibertats dels ciutadans, ja que les lleis són per complir-les. Per 
tant la postura del PP està molt clara: hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Abans com a prèvia, segurament si aquesta moció l’haguéssim fet 
extensiva a tota la població tindríem molts suports, pràcticament suport unànime a nivell 
individual i qualsevol formació pública i social, per exemple, entre els grups que ens 
donarien suport i no s’han citat, hi hauria segur Iniciativa per Catalunya i segurament 
altres formacions polítiques i entitats socials. Per tant jo també els demanaria que si fos 
possible, per acabar d’estendre aquest suport a la moció, que el fessin extensiu a tota la 
ciutadania i a tota la població olotina. 
 
La veritat és que trobar-nos en aquestes circumstàncies, fer un Ple extraordinari per 
haver de defensar d’aquesta manera el sistema educatiu català, en un país normalment 
seria absolutament inaudit que ens haguéssim de trobar en aquestes circumstàncies, 
perquè és un sistema que precisament busca la cohesió social. És totalment el contrari 
del que defensa el Partit Popular, que més aviat defensa la fragmentació de la societat. 
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Està més que garantit que aquest sistema educatiu és el sistema que garanteix la 
cohesió social a Catalunya, que defensen pràcticament tots els pedagogs sinó tots; és a 
dir la gent que entén una mica sobre el tema. I que a més a més ha rebut tots els elogis 
de la comunitat internacional. A més a més és un sistema que està implantat amb tota 
normalitat des de fa més de trenta anys en aquest país, que fins i tot ha superat el cop 
d’estat d’en Tejero, és a dir, malgrat que en Tejero va provocar la revisió de la 
descentralització de l’Estat amb la LOAPA, malgrat això el sistema educatiu va superar el 
cop d’estat militar. I per tant no entenem que a aquestes alçades hi hagi algú que 
s’entesta a voler fragmentar la nostra societat, a voler castigar les lleis pròpies del poble 
de Catalunya i que decideix el poble de Catalunya. 
 
En el fons aquesta és una decisió judicial, que probablement li donen suport grups molt 
minoritaris a Catalunya, però que va contra tot allò que la societat catalana té assumit 
pràcticament des de sempre, des d’allò que en diem la transició. 
 
Potser valdria la pena que remarquem que la immersió lingüística no va contra ningú, 
especialment no va contra cap llengua i especialment no va contra el castellà, només 
faltaria. Ben al contrari, la immersió lingüística garanteix que tots els alumnes de 
Catalunya acaben els seus estudis obligatoris sabent castellà, prou castellà. I gairebé els 
mateixos que saben català, és a dir, fins i tot amb la immersió lingüística encara hi ha un 
decalatge en detriment de la llengua catalana. I seria un decalatge que per a nosaltres 
hauria de ser corregible dintre del sistema. Però en cap cas va contra el castellà. És més, 
nosaltres també voldríem que quan acabessin els estudis secundaris obligatoris, el nostre 
sistema educatiu garantís que els nostres alumnes poden sortir tranquil·lament al carrer i 
parlar en castellà, parlar en català i parlar en anglès.  
 
Segurament s’han de fer alguns retocs en el sistema educatiu, segurament es necessiten 
més hores de llengua o potser menys alumnes per classe, però en cap cas significa 
canviar un model que és bàsicament d’èxit. En canvi, anar contra la immersió sí que va 
contra una cosa: va en contra de la llengua catalana. La resolució judicial, el que 
demanen aquests partits espanyolistes, vol garantir que els alumnes aprenguin castellà 
sense importar-los que aprenguin català o no. Canviar el sistema educatiu, canviar la 
immersió lingüística no garanteix que tots els alumnes aprenguin català i per tant és anar 
contra la normalització de la llengua. Aquest procés de normalització tan costós, tan 
dificultós i que encara és més perfectible, que hauria de ser millorable. 
 
De fet, anar contra la llengua, tots ho sabem, és fer un pas més cap a la desaparició del 
català, que és fer un pas més cap a la desaparició del país. Acabo citant al President 
Pujol “o plantem cara a aquesta resolució judicial, o plantem cara a aquest procés de 
centralització d’Espanya o desapareixerem  com a país”. Per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Font. Bé el nostre grup, nosaltres entenem que aquesta moció s’emmarca 
dins una lluita política entre els grans partits de l’Estat, on nosaltres no entrarem perquè 
entenem que és una forma de fer política que és crear problemes on no n’hi ha o en 
principi no n’hi ha hagut, i moltes vegades es creen al voltant d’unes eleccions properes. I 
en canvi s’intenta desviar l’atenció d’altres problemes molt més importants. Per tant 
nosaltres ens desmarquem de qualsevol polèmica en aquest sentit i el nostre sentit de vot 
serà l’abstenció. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres evidentment el partit dels Socialistes de Catalunya fa més 
de trenta anys que estem per aquest model, justament la malaurada gran pedagoga 
d’aquest país, la Marta Mata, propulsora del col·lectiu Rosa Sensat i també gran líder del 
PSC, va ser qui va marcar aquesta línia d’escola catalana i d’immersió lingüística. Per 
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tant és evident que fa més de 30 anys que estem en aquesta línia i ara no serà menys. El 
que ens preocupa en tot cas és la imminència de muntar aquest Ple extraordinari per 
aquesta qüestió; és una qüestió molt important per al país evidentment, però potser ara 
no calia córrer tant a muntar aquest Ple per discutir aquest tema. És evident que tots els 
grups que hi votarem a favor ho tenim clar, des de fa molt temps, fa molt temps que 
estem practicant aquesta immersió lingüística a Catalunya, la tenim claríssima i pensem 
que és el model a seguir i en tot cas estarem a totes.  
 
Sí que el que volia dir, és que per exemple ja hi ha algun cas, que a la zona de Bolzano a 
Itàlia, amb la qual hem fet alguns intercanvis des del nostre sector professional, des de 
l’IES la Garrotxa, on allà no hi ha immersió lingüística: hi ha l’escola alemana i l’escola 
italiana i es demostra que aquest sistema no ha funcionat. Per tant el sistema actual, com 
deia el Sr. Gómez, és un sistema que funciona, que ha demostrat els seus resultats a 
Catalunya i per tant li seguirem donat suport i mantenint. Únicament critiquem aquesta 
oportunitat de fer el Ple extraordinari tant de pressa i convocar-lo a les vuit del matí.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. El motiu de la convocatòria del Ple és per estar al dia del que està 
passant, és a dir si dilluns els ciutadans d’Olot es reunien aquí i els ciutadans de 
Catalunya es reunien davant dels ajuntaments per manifestar la seva solidaritat amb el 
model lingüístic i amb el model de la immersió lingüística que tenen les nostres escoles i 
hi ha gent capaç de fer-ho, penso que l’Ajuntament havia de demostrar que també era 
capaç de reunir-se d’una manera ràpida i immediata i donar resposta a una polèmica que 
ara està en el dia a dia del carrer, i que esperar quinze dies a fer el ple ordinari no tenia 
sentit. Probablement la polèmica continuarà, però el moment de posicionar-nos és el 
moment en que estan passant les coses. Per això hem convocat el Ple, i a les vuit del 
matí, amb la voluntat d’interferir el menys possible amb l’activitat laboral dels regidors.  
 
En quant al tema d’Iniciativa per Catalunya, estic convençut que una gran majoria de 
ciutadans i de partits polítics haurien donat suport a la moció. Nosaltres hem fet arribar 
aquesta proposta, a part dels portaveus, amb uns dies d’antelació i per tant amb la 
possibilitat de posicionar-se, i mantenint una línia que venim portant en els darrers temps, 
ho hem fet arribar a tots els grups que es varen presentar a les eleccions: a Iniciativa 
igual que a Solidaritat, igual que Alternativa o igual que  el Partit per la Independència. Els 
hi hem fet arribar la proposta, alguns han contestat i per això els hem incorporat. I a més 
hem buscat a través de Secretaria com ho podíem fer oficialment. Els que no han 
contestat pot ser que sigui per falta de temps, no volem jutjar per res això, però els que 
han contestat els hem incorporat en aquesta proposta. 
 
D’altra banda dir que estic convençut que ningú a Catalunya vol incomplir la llei, el que 
passa és que per sobre d’aquest compliment de la llei que tots defensem i tots volem està 
la defensa dels nostres drets nacionals com a país. Ens sembla que la llengua és un tret 
identificatiu del nostre país que cal defensar. Ens sembla que la cohesió social, no només 
a Catalunya, sinó a totes les societats, és un valor que cal preservar i pel qual cal lluitar. 
Ens sembla que el fet que tothom conegui el català i a més conegui el castellà i tant de bo 
aconseguís conèixer l’anglès, és una línia de treball en què ens hem de dedicar i hi hem 
de posar tot l’esforç.  
 
El castellà, tot i que fos veritat, que no ho és perquè ens ho demostren estudis com el 
PISA i altres controls, que el castellà no queda enrere, sinó que els nois quan acaben la 
seva formació saben perfectament castellà, tenen mil altre maneres d’aprendre el castellà 
perquè hi ha un gran bombardeig a través de la televisió i de mil mitjans on el castellà es 
va fent una llengua vehicular. I que on hem de posar l’accent i l’esforç en l’aprenentatge 
del català. Jo crec que gràcies a déu, a Olot i la Garrotxa no tenim tants problemes, però 
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encara hi ha molts ambients del nostre país i especialment als voltants de Barcelona i a la 
mateixa capital on el castellà és molt més predominant; els nois saben molt més castellà 
que català i el que hem de defensar és que el català sigui la llengua vehicular, la manera 
d’entendre’ns entre tots. Sense rebutjar res al contrari, com deia el Sr. Gómez molt bé, 
incorporant el màxim de sensibilitats possibles. Per tot això ens semblava important donar 
aquest suport al Somescola.cat i a la defensa de la llengua catalana. Ens sembla que el 
model d’escola catalana és un model, com han anat dient els diferents portaveus, d’èxit, 
és un model que ha demostrat la seva eficiència. Ens sembla que la immersió lingüística 
és un model d’escola que està avalat per la Unió Europea i ens sembla demostrat que els 
nois i noies acaben aprenent català i castellà i això és el que hem de defensar. No anem 
en contra de res, anem a favor d’una cosa que és molt important per a nosaltres: el 
coneixement de la llengua. Per això des de CiU i des de Reagrupament votarem que sí a 
aquesta moció. 
 
Sotmesa la moció a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (10 CiU, 6 PSC, 2 ERC), 1 en 
contra (PP) i 2 abstencions (PxC). 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Podrem tots reincorporar-nos a l’activitat normal, moltes gràcies als 
assistents. 
 
I  no havent-hi més assumptes per tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president  aixeca la sessió a un quart de nou del matí. I per a constància del que s'hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I  PLAU 
L'ALCALDE,              LA SECRETÀRIA, 
 
 
 
 
 


