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Fitxer 22 

Interpel·lació al Govern sobre les perspectives de futur del model 
educatiu català (tram. 300-00010/08) 

Passem al catorzè punt de l’ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre les 

perspectives de futur del model educatiu català. Presentada pel Grup Parlamentari de 

Convergència i Unió, té la paraula, per a la seva exposició, l’honorable senyora Irene 

Rigau. 

La Sra. Rigau i Oliver 

Moltes gràcies, senyor president. Honorable conseller, un poble... Senyor conseller, 

un poble sense llengua pròpia és mitja nació. Quan la llengua pròpia d’una nació, d’un 

país es debilita, es debilita la nació. I això és el que fa el Reial decret que 

desenvolupa la LOE pel que fa a ensenyaments primaris. 

Per què li dic, això? Perquè pensem que aquest Reial decret va més enllà de la pròpia 

LOE i qüestiona la manera com s’han d’ensenyar dues llengües que són germanes, 

dues llengües que fins ara s’han ensenyat sense cap mena de problema. I el Reial 

decret debilita la nostra llengua pròpia. I ho fa sense cap raó tècnica, perquè tenim els 

estudis del PISA, tenim els estudis d’avaluació de competències... Ho fa merament 

per una raó política. 

Per què? Perquè la llengua i la cultura, senyor conseller –vostè ho sap–, són fronteres 

més segures que les muntanyes i que els rius. Quan es vol i es té una voluntat 

uniformitzadora, es vol treure, es vol erosionar, es volen anul·lar les diferències. I això 

és el que fa aquesta norma erosionant les nostres competències en allò més cabdal 

de la nostra manera de ser: el domini de la llengua. 

El model actual, vostè ho sap, garanteix una presència d’un 90 per cent a la llengua 

pròpia. Vostès ahir presentaven un decret que en preveu un 72 per cent. amb un 

decret de la pròpia Generalitat, passem, d’un 90 a un 72 per cent. I no em digui que 

és l’anglès. Poc segur devia estar de la bondat d’aquest decret que van fer embargar 

la notícia i la informació fins a les dotze de la nit. No s’havia vist mai en una informació 
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d’aquest tipus! Embargada, eh?, embargada! Per tant, senyor conseller, estem aquí 

davant d’un gran problema. 

La ministra ho va dir: «El nostre objectiu és el bilingüisme.» I vostè no la va rectificar, 

no la va desmentir. Però, per què ens preocupa? Doncs bé, perquè el president 

Montilla, en el darrer Ple, també ens va dir aquí, sense que cap de vostès ho 

qüestionés, que el país era bilingüe. I ho va repetir dues vegades. I a un país bilingüe 

li correspon una escola bilingüe. I aquest no és el model, lògicament, de 

Convergència i Unió. 

Perquè, senyor conseller, és o no és, el català, la llengua pròpia? Si ho és, és la 

llengua vehicular. Quina és la clau de la immersió lingüística? Que el català sigui la 

llengua vehicular. Si el català, doncs, és la llengua vehicular i l’Estatut ho diu, per què 

vostè mateix decreta hores «en castellà»?, hores de matèria «en castellà»? Per què 

va més enllà del que fins ara s’havia fet? Doncs, perquè vostè deu tenir un compromís 

amb el Ministeri. Tots sabem que el que necessitem és que se’ns fixin els objectius 

finals i que se’ns digui quines competències bàsiques han d’assolir. Això és la regla 

de joc que vam aconseguir amb la LOE i que vostè, lògicament, hauria de respectar. 

Perquè, senyor conseller, per què és important defensar que la llengua vehicular dels 

coneixements sigui la catalana? No sé si l’interessa això, senyor conseller, però les 

llengües són més que codis mecànics als quals se’ls pot assignar una hora. Les 

llengües són un reflex i una expressió d’una cultura. Rebaixar l’ús de la llengua 

catalana és rebaixar la transmissió i la reelaboració de la nostra cultura. 

Nosaltres, al llarg d’aquests tants anys d’autogovern, hem viscut situacions diverses a 

Catalunya. Amb la LOGSE no hi va haver problema, perquè amb el Ministeri vam 

afrontar un llarg debat i un llarg consens a l’hora de determinar el contingut dels 

decrets. Amb la LOCE va ser diferent. La LOCE la vam haver de tirar al Tribunal 

constitucional, de presentar recurs de competències perquè era altament invasora i es 

posava amb quatre hores# de català i quatre de castellà, que vostè sap que 

discrepàvem totalment. I fins i tot ens vam veure obligats a començar a treballar amb 

el desplegament de la LOCE. Però s’ha de reconèixer que el canvi polític a Madrid va 

permetre, amb la gestió del conseller Bargalló i la consellera Cid, anul·lar l’aplicació 
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del calendari de la LOCE i permetre la modificació ja amb la LOE; si no, hauríem 

tingut aquest problema. Però vet aquí que teníem un estatut que no és el que tenim 

ara. I ara tenim un estatut que ens permet definir polítiques pròpies en educació.  I, 

senyor conseller, resulta que ara que tenim aquesta possibilitat, vostès no la 

defensen. I sap per què no la defensen? Perquè no hi creuen. 

Sap què va passar quan el Ministeri els va enviar aquest document, senyor 

conseller?, quan el va enviar el mes de juliol! Saben per què, senyors i senyores 

diputades, aquest document que va enviar el Ministeri per consulta a les comunitats, 

que explica allò de les competències tan detallades, invasores, i explica com les 

estructures lingüístiques, com ens han d’organitzar fins ara? Sap quina va ser la 

resposta del departament? Cap, ni una. Ni un informe. He anat al Parlament –des del 

Parlament ho hem demanat. He anat a la conselleria; no m’han pogut donar ni un 

informe! De bell antuvi van acceptar que allò que determinés Madrid, allò aniria a 

missa. Ara bé, al juliol els van enviar això, però a l’agost es publicava l’Estatut, suposo 

que, quan al setembre, la directora general va anar a la Comissió General i a la 

Comissió d’Ordenació, en nom del conseller, devia dir alguna cosa! Doncs, no. Hem 

mirat les actes. El Govern de Catalunya del tripartit 1 va acabar regalant l’escola al 

Govern central... (Veus de fons.) Sí, senyors! No van fer ni un mal informe! A la 

conselleria, vostès trobaran molts informes d’èpoques anteriors que, davant d’un 

projecte de decret, quan anàvem a les comissions d’ordenació, discutíem i discutíem 

per aconseguir el màxim respecte competencial.  

Senyor conseller –i el senyor conseller que en aquell moment e¡ostentava la 

responsabilitat–, ho lamento molt, vostès no van actuar amb responsabilitat 

institucional. I no van fer cap informe de quina era la vulneració competencial que 

representava aquest Reial decret. Per això, ara, Madrid els diu: «Però, escolteu, si no 

vau dir res durant la negociació, per què protesteu ara que està al BOE?» Perquè està 

tal qual, eh? Ho he comprovat! Està tal qual, senyor conseller! Vet aquí, doncs, que, 

és clar, d’entrada, vostè va dir que no, que això ja anava bé, que no passava res, que 

podríem fer-hi les matemàtiques, el que fos. Després, a causa de les pressions que 

han tingut –ben segur que dins del propi Govern i en la societat–, s’han vist obligats, a 
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darrera hora, a dir que presentarien un recurs. Ara bé, aquest recurs, aquest 

requeriment de competències, no ens queda clar si afecta o no afecta la llengua. 

S’adona, senyor conseller, que estem acordant allò que, generació darrere generació, 

volem transmetre als ciutadans de Catalunya perquè continuïn preservant la nostra 

llengua i la nostra cultura? S’adona que està jugant amb el patrimoni cultural i amb la 

formació de les noves generacions? És aquí la gran... Sí, la gran validesa. Jo no sé..., 

jo vaig veure que reia molt en l’entrevista amb la ministra; comprenc que la cordialitat 

institucional, a vegades, ho pot comportar. Però no sabem què van acordar aquell dia, 

perquè certament, senyor conseller, el que ha passat al darrere ha estat una gran 

confusió. Recorrem? No recorrem? Fem un decret? No fem un decret? Enbarguem la 

informació, no fos cas que la societat se n’assabentés. Se n’ha assabentat igual, 

lògicament! 

Jo li proposo, senyor conseller, que siguem valents. Que siguem valents i apliquem 

l’Estatut, i que el despleguem d’una manera digna institucionalment... 

 

Fitxer 23 

...i que ja que queda ben clar a l’article 111, perquè suposo que vostè, entre el 

document enviat pel Govern central des resposta al requeriment, i el document del 

Gabinet Jurídic central, vostè deu fer més cas en el del Gabinet Jurídic central, no?, 

senyor conseller? Perquè l’altre l’ha fet el Ministeri d’Administracions Públiques, que ja 

ho havia revisat.  

Senyor conseller, fem una llei d’Educació, siguem valents, partim de la LOE. Perquè 

acceptem que hi hagi un 55 per cent que estigui determinat a les lleis bàsiques i fem 

la llei d’ordenació curricular, no fem una bateria de decrets desplegant reals decrets 

que envaeixen competències, senyor conseller, fem una llei d’ordenació i vostè aquí 

ens hi trobarà, sigui valent, senyor conseller, sigui valent, no regali les hores de la 

llengua que tant ens ha costat recuperar, perquè no és només el coneixement, sinó 

l’ús de la llengua en totes les matèries que enforteix la nostra manera de ser. 
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No faci el joc als que, per primera vegada, s’han atrevit a posar en un reial decret que 

les estructures lingüístiques comunes s’han de compensar amb hores de castellà. 

Senyor conseller, allò que no van fer quan podien fer-ho, que era enviant els seus 

informes, si us plau, ho facin ara enviant el recurs al Constitucional a la totalitat de les 

observacions que ens va fer el Gabinet Jurídic central. 

Gràcies, senyor conseller, per la seva atenció, senyor president.  

El vicepresident primer  

Gràcies, senyora Rigau. El conseller d’Educació, senyor Ernest Maragall té la paraula. 

El conseller d’Educació (Sr. Ernest Maragall i Mira)  

Senyor president, honorable diputada, il·lustríssims diputats. La interpel·lació es 

formula sota l’apel·lació a una preocupació pel –em sembla que literalment– futur del 

model educatiu a Catalunya. Doncs, bé, parlem-ne, del model educatiu a Catalunya i 

del seu futur. Miri, ha fet vostè molta referència a l’etapa anterior, quan el primer 

Govern progressista va arribar a la seva responsabilitat, el 2003, teníem un model 

educatiu? Miri, no. Teníem un sistema educatiu, teníem una Administració educativa, 

teníem un servei universal, teníem un esforç fet en arribar, efectivament, a desplegar 

el conjunt dels centres i de les institucions escolars, però Catalunya no tenia un model 

educatiu, tenia un model lingüístic, tenia originalment, originalment vull dir el 82, 83, 

84; poc a poc, fins i tot el model lingüístic va anar deixant de ser-ho. Però, en 

qualsevol cas, un model educatiu jo,  li ven asseguro, no.  

En tot cas, teníem més aviat un solar amb un cert moviment de terres, diguéssim. 

Sobre aquest solar el primer govern progressista que ha tingut aquest país hi va posar 

uns fonaments ben posats en aquests últims tres anys, de manera que quan el 2006 

aquest segon Govern ha arribat, s’ha trobat que gràcies a la feina del conseller 

Bargalló, de la consellera Cid i del conseller Del Pozo tenim un sistema educatiu el 

doble de dotat del que teníem el 2003. tenim un pressupost d’Educació incrementat 

en un 15 per cent cada any en els tres anys; tenim un nivell d’inversió en nous centres 

i en adequació dels existents com mai s’havia fet, però no era un esforç de 

manteniment, era un esforç de recuperació d’un dèficit clamorós en aquest terreny, 
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d’atenció, de necessitat del sistema educatiu que el Govern de Convergència i Unió 

havia abandonat, havia fet omissió absoluta de la seva responsabilitat en la gestió i 

atenció d’aquest, no model, sinó d’aquest sistema.   

I, a més, quan vam arribar nosaltres, ara fa un parell de mesos, ens vam trobar amb 

un pacte nacional que els governs anteriors havien sigut incapaços de formular, 

d’intentar i d’aconseguir. De manera que ara, efectivament, ara sí estem en 

condicions de parlar de model educatiu, i és el que estem fent. Tenim aquesta 

situació, ara podem, efectivament, apuntar el dibuix complet de l’edifici que volem, de 

l’edifici educatiu per a Catalunya, i l’hi asseguro que ja el tenim bastant ben dissenyat. 

Tenim l’Estatut, que ha afegit i completat el panorama competencial, i l’aclarit; tenim 

una Llei orgànica d’educació que si més no ens dóna estabilitat, claredat i certesa, i 

que és una llei francament millor que les anteriors, que l’anterior sobretot, aquella que 

ens va tocar quan Convergència i Unió governava Catalunya amb societat amb el 

Partit Popular; i tenim els primers treballs en curs, efectivament, per apuntar una llei 

catalana.  

Miri, els objectius a mig i a llarg termini d’aquest model estan clars, èxit escolar, 

qualitat del conjunt del sistema, formació professional digne del nom, transició a 

Escola de Treball, com cal, com demana universalment el país, trilingüísme 

seriosament. I, ara, en aquesta etapa, en aquest moment, què ens toca fer? Què 

estem fent? Què fa el Govern per [#] per aquest model educatiu? Doncs, miri, en 

primer lloc defensar el nostre marc competencial fins a les últimes conseqüències. 

En el marc de l’Estatut, respectant i aplicant l’Estatut, el que hem fet és quan hem 

cregut que els primers decrets de desplegament de la Llei orgànica, que com vostè 

saben són justament seguits d’una llei aprovada dos mesos abans que el nou Estatut 

entrés en vigor, el que hem fet és [mirar-los #] com cal, amb responsabilitat i amb 

atenció i hem formulat el requeriment corresponent. Aquest requeriment no ens ha 

donat satisfacció, ens ha donat alguns resultats francament positius, però satisfacció 

plena, no. I, per tant, estem obligats a actuar-hi, a extremar el zel en la defensa del 

nostre marc competencial, i és el que estem fent. I és per això que la setmana que ve 

jo portaré al Govern de la Generalitat la proposta d’interposar conflicte positiu de 
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competència per atendre aquesta exigència, per defensar fins a l’última coma el que 

l'Estatut i la Llei orgànica fan possible competencialment per al nostre país.  

I, en segon lloc, què hem de fer? En segon lloc hem de tirar endavant l’educació 

d’aquest país, i hem de produir norma, perquè els ciutadans, els alumnes, els nois i 

noies de Catalunya el setembre que ve han d’anar a escola amb una nova 

organització vigent, amb una ordenació que surt de l’Estatut i de la Llei orgànica, i no 

seríem responsables, seria imprudent, seria institucionalment irresponsable si no ho 

féssim. I, per tant, ja hem començat a fer-ho i ho fem, i ho fem amb quin criteri? Miri, 

d’una banda, hem anunciat la voluntat d’interposar conflicte positiu, per què? Perquè 

volem passar del marge d’interpretació que la primera resposta en donava, que el té, 

que el dóna i que és positiu, volem passar a la certesa, volen tenir seguretat jurídica 

nosaltres, i ho faré [#] els ciutadans, i per això cal seguir actuant en el terreny jurídic.  

Però, alhora, estem en condicions de produir norma pròpia aplicant el límit, el cent per 

cent els nostres criteris, al màxim les possibilitats i els continguts de l’Estatut i de la 

Llei orgànica, i ho fem amb la mateixa responsabilitat, hem de donar certesa al nostre 

sistema educatiu i és el que farem. 

Sota quins criteris? Aquesta és la primera planta de l’edifici, és només l’educació 

primària. Les properes setmanes n’haurem de parlar de les següents, però aquesta 

primera part de l’edifici és la més important en un sentit, perquè és la base de la 

piràmide del sistema educatiu, és sobre aquesta base que hem d’edificar el conjunt de 

l’edifici. En aquesta primera etapa, entre altres coses, en el terreny de la preocupació 

que vostè expressava, jo li he de dir, és la primera vegada que un decret de qualsevol 

Govern de Catalunya aferma i consolida i complet el paper del català com a eix 

vertebrador del sistema educatiu.   

Vostè ha mencionat el concepte d’immersió lingüística, senyora diputada? Oi que no 

l'ha mencionada en la seva intervenció? No? Immersió lingüística no, vostè ha dit 

llengua vehicular, que és una altra cosa. Escolti’m, mirarem el decret i ja li asseguro 

que no està gens embargat, el que estem, diguem-ne, absolutament convençuts que 

estem produint la norma que en aquest país li fa falta. I, per què? Perquè aquest 

decret contempla, en primer lloc, sota els rètols, con deia l’il·lustre diputat Joan Ridao, 
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el català com a eix vertebrador d’un projecte educatiu plurilingüe a Catalunya i és u n 

dels capítols del decret, és aquest el títol, i el contingut, evidentment, en fa honor. El 

català com a pilar, com a llengua vehicular, com a llengua d’aprenentatge, com a 

model d’immersió lingüística, que és una altra cosa i que s’ha de concretar, delimitar i 

aplicar –cosa que no passava– i, per tant, com a suport dels altres dos objectius en 

l’àrea lingüística, que és el del ple domini del castellà com a segona llengua a 

Catalunya, com a llengua també pròpia, també del país, com a llengua que demana 

ser usada i dominada amb el màxim de perfecció i, naturalment, com hem anunciat 

reiteradament, la introducció de l’anglès com a objectiu nou que cal afegir, 

lamentablement nou, perquè era un altre dels símptomes d’abandonament del model 

educatiu de les etapes anteriors, estem malament, estem sota zero en aquesta 

matèria.   

I quin altre criteri hi ha? Català, trilingüísme i autonomia, capacitat perquè aquest 

model educatiu s’adapti a l’entorn, s’adapti a la realitat social, a la realitat territorial, 

als usos i costums, als components sociològics i lingüístics on es troben aquestes 

escoles, cosa que fins ara tampoc succeïa. 

De manera que ho farem en tots els terrenys i ho farem incorporant, efectivament, els 

[objectius #] de màxima qualitat, perseguint l’èxit en tots els terrenys amb adaptació a 

l’entorn, aplicant també en l’àrea lingüística aquest concepte tan necessari 

individualment con és l’atenció a la diversitat, i ho farem, doncs, amb absoluta, jo crec, 

complicitat, amb absoluta capacitat d’entesa amb el conjunt de la comunitat educativa.  

Igual que farem el pacte nacional per a l’Educació, que està començant els seus 

primers passos de desplegament efectiu, igual que farem la Llei catalana de 

l’Educació, en què ja des d’ara la invito, senyora diputada, a participar-hi, a ser-ne part 

activa i positiva. Respectarem els mínims, buscarem els màxims, tindrem un decret i 

un conjunt de decrets  que el mes de setembre serà el millor servei que un Govern pot 

fer als ciutadans de Catalunya, amb el català com a eix vertebrador del sistema, ja l'hi 

ben asseguro.   

El vicepresident primer 

Gràcies, senyor conseller. Per replicar té la paraula la diputada senyora Irene Rigau.  
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La Sra. Rigau i Oliver  

Senyor conseller, que vostè ens digui avui aquí que les seves paraules són garantia 

de seguretat i certesa, ja em sembla el més irònic que he sentit avui! Que n’hem 

sentit, de coses! Com ens pot dir vostè que les seves paraules donen seguretat i 

certesa quan porta canviant de criteri des de fa molts dies. És cert. Ahir deien –sí, 

senyor conseller, potser no m’escolta, per això no se n’ha assabentat del tema de la 

immersió lingüística que l’he citada–, li he dit que el fet que la llengua vehicular fos la 

clau de l’ensenyament era la garantia de la immersió. Senyor conseller, permeti’m que 

obri un petit parèntesi amb una altra qüestió i després retorni al que hem fet.  

Vostès no tenen cap voluntat política de desplegar l’Estatut –no tenen cap voluntat 

política de desplegar l’Estatut–, perquè fins ara hem parlat d’un reial decret de Madrid. 

Parlem ara d’un decret que vostès acaben de treure a exposició pública, de la mateixa 

Generalitat que parla del procediment d’admissió d’alumnes. Sap, senyor conseller 

que en el preàmbul han obviat una nova competència estatutària? Sap senyor 

conseller, sí, sí, que l’article 131 deixa ben clar que a partir d’ara l’accés a l’educació i 

l’establiment i la regulació dels criteris d’admissió i escolarització és una competència 

compartida? Doncs, no, miri, la Constitució, la LOE, el dret a l’educació, l’Estatut, 

obvien els seus serveis jurídics, els seus directors generals no han estudiat què vol dir 

fer política educativa a Catalunya des que tenim un nou Estatut.  

Quan les diferents persones i entitats han replicat aquest decret, vostès els han dit 

«és que la LOE diu el que diu». La LOE diu el que diu i l’Estatut diu el que diu i, fins i 

tot, en un decret d’admissió d’alumnes vostès han renunciat, perquè no han tingut ni 

l’amabilitat de citar una nova competència. Vostès fan política amb el text que han 

trobat a Madrid i simplement li canvien la capçalera. I en el tema del reial decret ens 

trobem igual. 

Que vostè ens parli de certeses, senyor conseller, em sembla realment una broma, 

perquè escolti, no fem aquí jocs de paraules que si model o que si sistema, perquè, 

miri, nosaltres garantim un dret a l’educació, l’hem garantit durant molts anys, hem 

estructurat el sistema educatiu a Catalunya, hem garantit la llengua i la cultura 
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catalana i vostè el que ja ens està demostrant, que el que vol fer és ideologia marcant 

un model predeterminat.  

Ara bé, senyor conseller, no em vulgui dir que no s’ha fet educació i que tots els 

problemes són de Convergència i Unió...                                                 

 

Fitxer 24 

 

Perquè el poble de Catalunya sap perfectament el que s’ha fet i així ens ho ha 

reconegut. Ara, vostè va admetre divendres passat, en una nota mancada, al meu 

entendre i el de tot el nostre grup, de rigor institucional, va dir que el Govern de la 

Generalitat entenia que la resposta que havia fet el consell de ministres donava 

marge suficient per exercir plenament les competències. I avui ens anuncia un recurs. 

Ara, aquest recurs, que s’ha anunciat al matí, que el president Montilla ho ha dit, que 

vostè també ho ha mig dit a la ràdio, perquè jo crec que ho mig diu, perquè diu «no», 

però ara resulta que ha fet una roda de premsa aquí fora i ens diu que, home, que no 

afecta al tema de la llengua. Escolti, com organitzar la tutoria, per més invasió que hi 

hagi de competències en caràcter organitzatiu, és relativament poc rellevant. És el 

tema de la llengua el que ens preocupa. I és el que vostè diu ara, que el recurs no li 

afecta. Senyor conseller, ens digui, si us plau, si el recurs que presentarà afecta o no 

afecta a tots els preceptes que va qüestionar el gabinet jurídic central. Ens digui d’una 

vegada si el decret afecta a vint-i-cinc hores o a trenta, perquè en el decret que ahir 

van presentar deixa ben clar que afecta sobre vint-i-cinc hores i que la resta no és 

lectiva. Però quan vostè parla per ràdio, parla de que han incrementat dues hores de 

català, perquè ara tenim sis hores. Senyor conseller, no confongui més el país, sigui 

valent, fem la nostra pròpia llei d’ordenació, no desplegui un reial decret que no té 

perquè ser vigent a Catalunya, perquè l’Article 111 diu el que diu i no es pot acceptar 

que els supòsits que vostè vol fer veure que té aquesta llei no son aplicables a 

l’educació.  
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Senyor conseller, vostè, ja li vaig dir i lamento repetir-li, està fent de delegat provincial 

d’educació. Vostè es conforma amb fer circulars d’educació i renuncia a fer una 

política pròpia. Si la primera possibilitat que tenim de fer una política pròpia en 

educació hi renunciem d’aquesta manera, i no plantem la cara que s’ha de plantar, 

senyor conseller, que passarà vostè a la història. Però a la història negra de 

l’educació a Catalunya. I un dia aquí vostès ens deien: «estan sols». No, senyor 

conseller, vostès estan sols i sinó miri avui la reacció social que hi ha hagut en relació 

a la seva proposta de decret. Senyor conseller, si us plau, s’ho replantegi, sigui valent, 

desenvolupem l’Estatut i planti cara a Madrid, perquè sinó, les circumstàncies faran 

que un pas enrere com aquest serà una gran merma de l’autogovern i una merma, 

com hem dit abans, que no només afecta la llengua, sinó la cultura i la transmissió 

dels coneixements que som a Catalunya com a nació que em de garantir a les futures 

generacions. No permeti...  

El president  

Senyora Rigau...  

La Sra. Rigau i Oliver  

Com ha d’organitzar cadascun dels coneixements i quines hores ha d’utilitzar el català 

i com ha de compensar el castellà, senyor conseller. 

El president  

Gràcies, senyora Rigau. 

La Sra. Rigau i Oliver 

I parlo en català i sàpiga que quan vaig a Madrid, en bon castellà quan em va tocar 

anar-hi, vaig defensar les competències tot i ser de Girona, vaig saber defensar bé 

l’autogovern de Catalunya.  

Moltes gràcies.  

El president  

Senyor conseller, té la paraula pel seu torn de rèplica.  

El conseller d’Educació 
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Sí honorable diputada. Jo li pregaria en primer lloc que si vol parlar amb rigor de la 

literatura dels decrets, ho faci. I llavors estudiï totes les literatures que tenim sobre la 

taula en aquests moments. Miris el preàmbul del decret que encara avui està vigent 

del noranta dos i veurà el que s’hi diu i el que no s’hi diu, eh? I veurà si aquell decret, 

Déu nos en guard, el portés jo ara en aquesta taula, en fi, les invectives que hauria 

d’escoltar, si he escoltat referit a l’actual. L’actual proposta de decret és clara i 

nítidament el millor que mai s’ha fet en aquest terreny al servei de l’educació a 

Catalunya i de la consideració del català com a llengua vehicular i com a eix 

vertebrador del sistema. Ja li ben asseguro, farem la comparació article per article 

quan vulgui. Amb absoluta tranquil·litat li ofereixo. El pacte nacional que vostè ara 

sembla diguem-ne o oblidar o que no consti massa, perquè es correspon amb un èxit 

absolutament indiscutible del govern anterior, per cert, malgrat els seus intents perquè 

no s’arribés a produir, malgrat els seus intents reiterats perquè no s’arribés a produir, 

es va produir. I vam demostrar que teníem capacitat d’entesa amb tots els sectors de 

la comunitat educativa, mestres, professors, sindicats, no tots, però bastants, els 

importants sí, centres, escola pública, escola concertada. I em sembla que l’èxit que 

va representar la seva consecució i el que té ara de programa viu per aquest país per 

aquest govern, és un pacte de país, és un pacte com altres que estem parlant que 

hem d’aconseguir en altres matèries. És un pacte que ara ja és seu també, que ens 

l’haurem treballat nosaltres. Ens el vam treballar. I malgrat la seva no ajuda, sinó 

obstacle, el vam aconseguir. I és el millor servei a l’educació d’aquest país que hem 

pogut fer. És la base de l’edifici que ara estem començant a construir.  

Miri, la resposta que vostè cita al comunicat en relació a la resposta del govern central 

al nostre requeriment, diu exactament el que és cert. És cert, en la resposta al 

requeriment hi ha marges d’interpretació explícits que permeten que la nostra 

redacció positiva d’afirmació de les competències la produïm amb absoluta seguretat i 

amb absoluta tranquil·litat. Ara, és satisfactori des del punt de vista de que dóna 

absoluta garantia? No, per això el recorrem, per això plantegem el conflicte positiu. 

Però en relació a la redacció inicial del decret, la resposta del requeriment afegeix 

elements positius que nosaltres hem utilitzat a fons en la nostra pròpia redacció.  
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Miri, vostè que li agrada tant l’hemeroteca, senyora Rigau, per una banda li dic les 

hore de català efectivament en l’escola catalana aquest curs, el curs que ve, seran 

més que quan vostès van deixar el govern. Més hores de català i en català. Més. A la 

primera etapa del cicle primària amb el nou decret tindrem vint-i-cinc hores de català i 

en català. Contra vint-i-tres que hi havia abans, faci els números ben fets, si us plau. 

Li faig obsequi d’una entrevista, d’un record d’hemeroteca, d’una entrevista publicada 

a La Vanguardia amb el conseller d’Educació. Li pregunten, li dic en castellà, perquè 

així és com està, La Vanguardia, com vostè sap, se escriu en castellà, «porque no 

cuatro horas de castellano y otras cuatro de catalán?, i el conseller contesta, 

«tenemos un sistema curricular muy diferenciado por áreas y lo que debemos hacer 

es trabajar más las competencias linguísticas a través de todas las materias». Diu 

«uno de nuestros objetivos es introducir las competencias básicas dentro de los libros 

de texto, con recomendaciones y ejercicios en determinadas áreas para que puedan 

incidir en las competencias básicas linguísticas y también en las matemáticas». I li 

pregunten a continuació, «el quid de la cuestión son las estructuras comunes? ». Diu, 

«en los decretos del PSOE havia las mismas horas de castellano, però obviamente se 

dedicava un tiempo a les estructuras comunes. Esto significa que si en algún lugar la 

presencia del catalán es escasa, se refuerza esa lengua y al revés». Perdó, m’he 

equivocat no és un conseller d’Educació, és una consellera d’Educació. I és la 

senyora Carme Laura Gil, el dinou de maig del 2003.  

Moltes gràcies.  

El president  

Senyora Rigau. (pausa). Té la paraula.  

La Sra. Rigau i Oliver  

Gràcies. Miri,  

El president  

Trenta segons.  

La Sra. Rigau i Oliver  



 

  

Sessió núm. 6 / Ple del Parlament / 31 de gener de 2007 

 

 

 
15 

Senyor conseller, el pacte nacional que nosaltres en el seu contingut final vam 

aplaudir va ser el resultat d’una renúncia dels postulats que vostès havien fet en el 

pacte del Tinell. Per això, senyor conseller, que li prego que, li estic adreçant la 

paraula, crec que ha de tenir clar que aquest pacte nacional que vostè ara ha elevat 

és la renuncia als postulats del tripartit, del Pacte del Tinell i per això vam aplaudir en 

el seu final.  

El president  

L’honorable conseller té la paraula.  

El conseller d’Educació  

Senyora diputada, em sembla ja molt peculiar, molt eh, francament, que pretengui que 

el pacte en la seva prolongació és fruit de cap renuncia. És un avenç, és un avenç 

sistemàtic en la conducció de l’educació del país és un avenç concebut, dirigit, 

negociat i signat pel Govern progressista format per Esquerra Republicana, Iniciativa 

per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa i Socialistes - Ciutadans pel Canvi, 

malgrat l’oposició sistemàtica, l’intent reiterat de Convergència i Unió  per impedir-ho. 

Fins a l’últim segon de l’últim dia. Cosa de la qual se’n haurien d’avergonyir.  

 


