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PROPOSKIÓ NQ D E  LLEI 
SOBKE EL 

TRACTAMENT DE LA LLENGUA 
EN L’ENSENYAMEMT NO 

UNIVERSITARI 

El debat de la Pruposici6 no de Llei sobre el Tracta- 
ment de la Llengua en E’Ensenyament no Universitari 
constitueix ei segon punt de I’ordre del dia de la sessio’ 
oberta elproppussat dia 7 de maig. L a  reunio’ comenga a 
les onze i quatre mirzuts del mat6 sota la presidznciu del 
Sr. Xavier Folch, acumpanyat de lu Vice-presidelzta, se- 
nyora Helena Ferrer i Mallol, i del Secretari, Sr. Felip 
Lorda. Hi assisteixen els membres de la Cornissid, les Di- 
putades i DlTputats Srs. Josep M.  Ainaud, Ferran Camps i 
Valleju, Joan Colomines, Joan Descais, Sra. Covlcepcid 
Ferrer i Casals (en substitucid del Sr. Ramon Sala), Llur‘s 
Virgilt, i Josep Rorrds, pel G. p. de Conver&cia i Uaió; 
Joan Cumudella, Josk González, Juanjo Ferreiro (en 
suhstitucio’ dei Sr. Salvador Sunyer), Sra. Murta Mata, i 
Sr. Higini Clotus, pel G. Socialista; Sres. Maria Dolors 
Calvet i Teresa E~ldl ia  Calzada, i Sr. Marcel Planellas, 
pel G. p .  del PSUC; Vicerzg Cupdevila (en suhstitucio’ del 
Sr. Anton Ca%dEus), Joan Manuel Margalecfl i Albert Pla- 
nasdemunt, pel G. p.  de Centristes; Marga! Casanovas, i 
Fruncesc Vicens, pel G. p .  d’Esquerra Republicana, i els 
Dipututs nu adscrits, Srs. Francisco Hidalgo, Jose‘ 
Acosta, i Ramon Vikds. Assisteix la Mesa el Lletrat Sr. 
Vint r6. 

El; Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessib. Abans 
d’entrar a I’ardre del dia caldria veure quines substitucions 
s’han produ’it entre. la reunio anterior i aquesta. Jo vull dir 
que dos dels Diputats no adscrits, el Diputat senyor Josep 
Benet i el senyor Pere Portabella m’han fet arribar que ex- 
cusés la seva abskncia donat que avui hi havia una sessi6 
que consideravern important al Senat -i, com tots vsstks 
saben, ells sbn Senadors- i aixi, els obligava a ser avui a 
Madrid de manera imprescindible. 

El Sr. PLANASDEMUNT: Sí, senyor President. En el 
nostre Grup hi ha la substitució del senyor Caiíellas pel se- 
nyor Capdevila. A m& a més, el nostre Grup voldria de- 
manar vot acio ponderada. 

El Sr. PRESIDENT: Hi ha alguna altra substitucio? 
La Sra. MATA: El nostre Grup substitueix el senyor 

El Ss. PRESIDENT: Na hi ha capmks substitució? 
El Sr. COLOMINES: El Diputat senyor Sala ha estat 

substituit per la senyora Concepcio Ferrer. Nosaltres 
també aprofitem per dir que demanem vot ponderat. 

El Sr. PRESIDENT: Entrem doncs en el punt de 
I’ordre del dia que preveu el debat sobre la Proposicio no 
de Llei sobre el Tractament de ia llengua a 1’Ensenyament 
no Universitari, que va presentar al seu dia el Grup Socia- 
lista. D’acord amb l’article 130, que regula els debats de 
les Proposicions no de Llei, tindria en primer lloc la pa- 
raula un representant del Grup proposant de la Proposicib 
no de Llei. 

En nom del Grup Socialista té la paraula la senyora 
Marta Mata. 

La Sra. MATA: Aquesta Proposicib no de Llei sobre el 
Tractament de la Llengua a 1’Ensenyament ve en una si- 
tuaciú que té una histbria molt llarga des que l’ensenya- 
ment 6s obligatori, l’única llengua obligatoria a les escoles 
de Catalunya ha estat la llengua castellana, amb l’única 
excepcib dels anys de la Segona Republica. 

Des de l’any 1977, en el moment del cornenqament d’a- 
questa etapa. política en la qual vivim, des del mateix juny 
del 1977 els parlamentaris de Catalunya van cornenqar un 
conjunt d’actuacions prop del Ministeri, al Congres, al Se- 
nat -la mateixa Generalitat provisional hi va contribuir- 
per aconseguir una cosa, un decret sobre ei tractament de 
la llengua a l’ensenyament, el Decret que va signar el Mi- 
nistre Tñigo Cavero el 1978. Cal remarcar que aquest De- 
cret venia més d’un any després del canvi polític, a dife- 
rhncia del que havia passat en la Segona Rephblica, que si 
el dia 14 d’abril del 31 era proclamada la Segona Re- 
pública, el dia 29 d’abril se signava per Marcelino Do- 
mingo el Decret d’Ensenyament de les Llengues a Catalu- 
nya. Vat a dir també que aquest Decret dei senyor iiiigo 
Cavero, aconseguit amb moltes dificultats, proclamava 
per primera vegada, per b... 

El Sr. PRESIDENT: Un moment. Em fan senyals del 
darrera, alguns senyors Diputats, que no se sent bC, 

La Sra. MATA: Aquest Decret del senyor fiiigo Ca- 
vero de l’any 78 proclamava per primera vegada i’obíiga- 

Salvador Sunyer per Juanjo Ferreiro. 
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torietat de l’ensenyament de la llengua catalana al costat 
de la llengua. castellana, que ho havia estat sempre. L’apli- 
cacio d’aquesta obligatorietat va ser dificil, des del 78 al 
79 en endavant. Aquest Decret tambk donava la permissi- 
bilitat, molt amb comptagotes, fixant les condicions per- 
qui: cs poguks utilitzar la llengua catalana. en I’ensenya- 
ment, com a vehicle d’ensenyament. Aquest Decret també 
contemplava el reciclatge del professorat. 

La veritat k s  que l’aplicació d’aquest Decret per la Ge- 
neralitat provisional, com deia, va tenir quant a obligato- 
rietat moltes dificultats, molts retards, en aquesta mateixa 
sala, em sembla recordar, o a la del costat, vaja, que quan 
la Conselleria va venir a explicar per primera vegada I’en- 
focament dc la seva politica encara es va haver de dir que 
no s’havia arribat a tot arreu en l’ensenyament del catala, i 
que de cap de les maneres es podia garantir, en aquest mo- 
ment encara, la qualitat de l’ensenyament de la llengua 
catalana. 

Per altra banda, la permissibilitat del Decret ifiigo Ca- 
vero va ser entes per la Consclleria com un tot o res, bs a 
dir, com la possibilitat que hi haguks escoles que ho fessin 
tot en llengua catalana, o res en llengua catalana vehicu- 
lar. T quant a l’aspecte del reciclatge -el reciclatge tal com 
cn aquell moment va ser cornenqat, i em temo que per 
desgracia continuat actualment-, va ser un rcciclatge 
molt de tipus acadhic,  sense aprofitar tot el potencial que 
ja hi havia entre els mestres, quant a coneixement, no sols 
quant a coneixement de la Ilengua i de In seva didactica, 
sin6 quant a voluntat d’aplicacib de l’ensenyament en ca- 
tala, quant a experikncies. La crítica de tot aixb va ser feta 
cn el temps de la Generalitat provisional per comissions cn 
les quals participivern membres del Consell Assessor de 
la Conselleria de Cultura, en aquell mcment, que en 
aquest moment tambk estem en aquesta sala corn a. Dipu- 
tats. La Generalitat provisional sense Estatut va fer aixo, 
j a  amb 1’Estatut provisional, amb I’Estatut acceptat, la 
Gencralitat va continuar aplicant el Decret Íñigo Cavera 
exactament, traduint-Iu en el Diari Ocficial per6 res mes 
que aplicant alio que permetia ei Decret Íñigo Cavero, tot i 
que 1’Estatut permet alguna casa més, i et que és més greu 
és que la Generalitat estatutiria ha continuat fent exacta- 
ment el mateix, és a dir, aplicant el Decret, aplicant el que 
permet el Decret iñigo Cavero, i aixo ho ha fet, tant abans 
dels traspassos corn després dels traspassos. Es cornph 
que ho fes abans dels traspassos, sobretot recordem que 
en et discurs de presentacib del programa del nou Consell 
Executiu vam ser alertats per f’actual President de la Ge- 
neralitat contra l’excessiva sendencia a l’exgerimentacii, a 
I’escola, i he de recordar que en aquell moment ja vaig 
veure que el catala se la carregaria, perqui: tot el que ha- 
víem fet respecte a l’ensenyament de llengua catalana i en 
llengua catalana havia estat precisament amb una exces- 
siva tendkncia a experimentació a l’escota, no podiem fer 
altra cosa. Pero el que ha passat, k s  a dir, el que no ha pas- 
sat ja amb l’escola traspassada, si que creiem que es quel- 
com d’inadmissible, E‘ 1 de gener han estat fets els traspas- 
ses d’ensenyament, continuen vigents els principis del De- 
cret h igo  Cavero tradui’ts ara; el 2 de gener no s’ha pro- 
dui’t res. En canvi sí que, des de Madrid, entre el 9 i el 16 de 
gener s’ha aprovat i ha sortit publicat el Decreto de Ense- 
fianzas Minimas que afecta enormement I’ensenyament 

de la llengua, el tractament de la llengua a l’escola de tot 
Espanya, per tant també I’cscola de Catalunya; respecte a 
aquest Decret no s’ha dit res des de la Generalitat. Poste- 
riorment ha sortit el Decret de Ia Alta Inspeccibn, que 
tambk justifica la inspeccib precisament del compliment 
del Decret d’Ensenyances Mínimes, i no se n’ha dit res. 

Mentrestant, doncs, no esta solucionat el problema de 
la qualitat de l’ensenyament del catali, S’ha est& l’ense- 
nyament del catala, per6 no esta solucionat -com dic- el 
problema de la qualitat de l’cnsenyament del catala, no ha 
millorat el reciclatge, s’ha permes que es multipliques la 
confusi6 respecte al funcionariat, respecte a l’status del 
funcionariat traspassat, en la llengua, i s’apunta a una po- 
lítica de divisió escolar. 

S’apunta també a una cosa que no havia passat mai, i k s  
una reacci6 contra la llengua catalana a, I’escola. Bé, i és 
en aquest moment que el nostre Grup es creu obligat a pre- 
sentar aquesta Proposició no de Llei. En el primer pa- 
ragraf, i amb tota l’objectivitat i traient tota l’agressivitat 
que jo en aquest moment he hagut d’explicitar, dic que 
creiem, que és en aquest moment que lla de ser presentada 
ja la regulació sobre l’ensenyament de ia llengua, e1 tracta- 
ment de la llengua, posat que no ho ha fet el Consell Exe- 
cutiu, 110 haurem de fer en forma. parlamentaria. I en el se- 
gon parhgraf, el nostre Grup expressa en quin marc ens 
movem, es a dir, en el marc de l’article 3 i de Ics cornpe- 
tkncies que l’article 15 tarnbk dóna a1 Consell Executiu, 
sense retallar, esperem. 

Hi ha una única cosa cn aquest Estatut nostre que és la 
nostra arma en aquest moment, i es que els que recordem 
la discussi6 d’aquest Estatut sabem que hi va haver una 
csrnena rebutjada, una esmena del senyor Lbpez Rodo, 
que unia practicament, que afectava l’article 3 i I’article 
15, una esmena que demanava que la llengua a I’ensenya- 
ment fos la llengua que cscaliissin els pares, en aquell mo- 
ment aquesta esmena va ser rebutjada, no ha passat a 1’Es- 
tatut de Catalunya per voiuntat de tots els Grups polítics 
que van redactar Es ta tu t  de Catalunya, i aixb crec que 
conve recordar-ho en aquest moment. 

L’altre aspecte, l’nltra motivacib d’aquesta Prop~sicib 
no de Llei que va ser publicada ja en el Butlletjdel Parla- 
ment, es la de recoilir tot ei treball pcdagogic, precisament 
tot el treball d’experikncia pedagogica, i no pas només el 
dels ultirns anys, sino el dels anys trentes i el dels anys 
vints, guanyada (‘z pols i en circumstincies contraries. En 
aquest moment nosaltres presentem aquesta Proposició 
no de Llei pensant que estem en circumstancies de govern 
de l’escola a Cataiunya des de Catalunya, no ei presentern 
de manera que pugui ser interpretat sino, al contrari, que 
pugui ser aplicat amb la maxima voluntat i possibilitat d’a- 
plicncio. 

I llavors, ja molt breument, la nostra Proposició no de 
Llei tk quatre punts, cinc punts, perdoneu: Un punt sobre 
t’ensenyament de la llengua, en I’apartat a) diem com les 
dues llengües s’han d’ensenyar, a les nostres escoles; en 
l’apartat b) remarquem el principi pedagogic que Ale- 
xandre Gali ens va llegar, i es que hi ha d’haver un ordre en 
l’ensenyament pel qual no es pot passar d‘una etapa a una 
altra etapa sense haver cobert la primera, per exemple, que 
no es pot ensenyar de Uegir i d’escriure en una llengua que 
no es domina oralment a nivell de comprensib i d’expres- 
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sio, i per aixo, diem, primer hi ha la comprensib, l’expres- 
Sió, dcsprks l’aprenentatge de la lectura i I’escriptura; en 
tercer lloc, en el punt c) parlem del ritme en aquest apre- 
nentatge, recollim tot un conjunt de treball que s’ha fet en 
aquests ultims anys, per a comprendre la diversitat Bel 
ritme entre el que és el catala, primera llengua, bs a dir, la 
llengua que parlen els nens -que ja la tenen habitualment 
a casa seva, pero que ha estat una llengua ferida escolar- 
ment, i a la qual ara s’ha de donar una prepotkncia per a 
superar aquests cent cinquanta anys-, el que ks e! catala 
segona llengua, és a dir, el catala que ha de scr ensenyat 
als nens que no el parlen encaraS per6 110 corn una llengua 
estrangera a Catalunya, sin6 corn a’llengua prdpia de Ca- 
talunya, de tal manera que aquests nens puguin arribar a 
fer-la seva, tambk; el castella primera llengua, és a dir, el 
castella, no el castelli idioma <<oficial del Estadob) imposat 
que fins ara nosaltres hem tingut, sino el castella llengua 
dels nens, d’una bona part dels nens ge vhen  a l’escola, 
quc ha de ser acollit a l’escola, llengua d9una comunitat, no 
llengua ferida, pero sí llengua &una comunitat ferida pro- 
cedent de diversos llocs #Espanya, llengua que tampoc 
nu pot trobar aquí el ressi, que hauria de trobar. I quan 
parlem del castella, segona. llengua, 15s a dir el castella quc 
han d’aprendre cls nens que parlen catdh volem treure, 
volem oblidar per sempre, volem rebutjar per sempre la 
connotació de llengua {(oficial dei Estado)) imposada per 
retrobar la llcngua castellana viva, germana nostra, la 
llengua quc, quan &rem petits alguns dels qui sorn ayui, va 
poder ajjudwnos ii viure una Republica, una guerra, amb 
els versos de Machado, de Fcderico Garcia LOFCR, etc, ai 
costat d’en Riba, o dels d’en Riba o d’en Rosellh-Porcel. 

Fem una única cautela en aquest punt, i bs que la ilen- 
gua, l’aprenentatge de la lectura, és a dir, cl moment en 
quh el nen cornenp aquest aprenentatge dificiI, sigui fet en 
la llengua que el nen ja parla, en la llengua. que el nenjii do- 
mina b& 

El segon punt es refereix a la llengua de l’ensenyanient, 
i, en aquest aspecte, fem una distincio: primera etapa de 
l’cizsenyarnent, fins a la primera. etapa de l’ensenyament, 
en la qual veiem com cal que el nen tingui la llengua cone- 
guda per ell, mentre només en coneix una, com a vehicle 
d’ensenyament; com aquesta llengua ha de ser la llengua 
del tracte individual, i, en canvi, en el tracte colkctiu, dins 
de classe, s’hauran de buscar les mesures perque els nens 
comprenguin i puguin seguir la classe. I, per nosaltres, hi 
ha un quart punt que considcrern que és la clau de volta en 
aquesta Proposicib no de Llei, que és que a mesura que 
tots els nens d’una escola, d‘una classe, vagiti coneixent la 
llengua catalana, aquesta vaig essent la llengua vehicle 
d’ensenyament per n tats ells. A segona etapa, nosaltres 
creiem que, complint-se tots aquests principis anteriors, és 
correcte que a les escolcs de Catalunya tots els nens tin- 
guin madels d’ensenyament científic i literari d’um i altra 
llengua. 

En el nostrc punt tercer, abordem el problema dei pro- 
fessorat, quant a forrnaci6 i quant LZ reciclatge. Creiem que 
el professorat, a Catalunya, ha d’arribar a dominar les 
dues Ilengüss que parlen els seufi nens, i ha d’arribar a do- 
minar la didactisa de les dues llcngües, com a primera i 
com a segona, i els recursos per a treballar amb la llengua 
sense separar els nens; creiem que aquesta fmmacio, 

aquest reciclatge, sobretot, ha de ser adequat a la realitat 
de la formació actual dels mestres, de la voluntat del tre- 
ball previ, i creiem que aixb, crciem que aquesta formacio 
ha de servir tambb per a dotar els mestres dfun lloc de tre- 
ball adequat. 

En el quart punt abordem l’organitzacib de I’escola, i 
aquí si que tenim i’altre pilar de la nostrri llei, que &s la no- 
separació de nens per raons de llengua, ni en escoles ni en 
aules diferents. Creiem que el problema dc la llengua no és 
un problema de com s’aprenen els subjuntius o els pro- 
noms febles, sino que és un problema de comunitat, d’acti- 
tud lingiiistica, i que, de cap de les maneres, nosaltres no 
podem passar per damunt d’aquesta actitud el coneixe- 
ment concret de la llengua, que, potser, potser, es podria 
donar millor separadament. 

L’nltra casa també és que pensem que tampoc no hi ha 
d’haver separacib de mestres, i, en cas que aixb sigui ne- 
cessari, es a dir, separacio de mestres per motius de Ilen- 
gua, tots els mestres han de conkixer i ensenyar Ics dues 
llengües. Pero mentre aixo sigui necessari, cal que l’actud 
profesor de catal6 sigui integrat dins de l’escola, dins de 
I’equip escolar en condicions d’igualtat; de la mateixa ma- 
nera ho pensariem per al futur professor de llengua caste- 
llana, que ens sembla que és cl que hi hauria d’haver a Ics 
escoles de Catalunya, i no professor de catali. 

El nostre cinquk punt versa sobre l’organitzacib del sis- 
tema, i, en aquest sentit, per donar basc a l’actuacib de 
I’organització del sistema educatiu, el primcr que creiem 
es que cal tenir un coneixement efectiu de la situació esco- 
lar, íingüistica, i, per aixb, demanem uila mapa lingiiístic 
escolar que pugui ser seguit, en cl qual es puguin seguir les 
mesures i al qual es puguin aplicar les mesures. Al punt b) 
diem com les condicions dc coneixernerit dc catala han de 
ser conegudes, han de ser tingudes en compte en els con- 
cursos de trasllat; en el punt c) diem con1 el Consell Execu- 
tiu ha de posar recursos per a treballar les metodologies, 
les diverses metodologies necessaries per a aplicar aquests 
principis; en el punt á) fem refcrkncia a all6 que creiem que 
seria mks btii per a la solució del problema dc la llengua, és 
a dir, la creació d’escoles bressol i de parvulari, on la Ilen- 
gua catalana i la llengua castellana poguessin ser apreses i, 
finalment, en el punt c) pensem en la intervenci6 dels 
mestres en l’aplicacio d’aquests principis i en la inforrna- 
cib positiva de tots aquests principis a laL pobiaclb. 

Aquesta és la nostra presentacib. Suposo que l’he feta 
una mica mbs llarga. del que deu preveure el Reglament, 
pel que estic intuint, per6 em sembla que el tipus de propo- 
sicio s’ho mereixia, sobretot pensant que aquest ks Kmic 
moment que se’n parlara, que no ser$ una Proposicib que 
vagi al Ple per decisio de la Mesa del Parlament. 

El Sr. PRESIDENT: Correspondria, ara, d’intervenir 
als Grups que han presentat esmenes. Han presentat es- 
menes a aquesta Proposici6 no de Llei el Grup pariamen- 
tari del Partit Socialista Unificat de Catalunya i el Grup 
centrista, a més del Diputat senyor Ramon Vifials. 

En nom del Grup parlamentari del Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, té la paraula la. Diputada senyora 
Teresa-Euialia Calzada. 

La Sra. CALZADA: Senyor President, senyores i se- 
nyors Diputats, ser8 breu en la presentació de les nostres 
esmenes, de tota manera si que aprofitaré l’explicació de 
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les nostres esmenes per dir, alhora, quina ha estat la nostra 
posici6 respecte a aquesta presentacib de Proposició no de 
Llei per part del Grup dels socialistes. 

En primer lloc, en la sessió del dia anterior, vam inten- 
tar explicar per qui: nosaltres d i e m  que -dins d’una sis- 
tematització més coherent per al nostre treball, aquí, al 
Parlament, i en relacib amb el tractament de la llengua a 
I’ensenyament- en un primer moment era millor haver 
elaborat la llengua que en aquests moments s’esti treba- 
llant en la Ponkncia, la Proposició de Llei sobre la Llengua 
catalana, i que, més endavant, una vegada tenia aquest 
marc general, s’liaguessin establert els criteris, la norma- 
tiva, la forma d’aplicar-Ia als diferents sectors Q ambits 
d’actuacib. De tota manera, a iniciativa del Grup Socia- 
lista, i tenint en compte, sobretot, que I’elaboracib d’a- 
questa Proposició de Llei de Normalització de la Llengua 
Catalana es va retardant més del quc era previst, nosaltres 
criiern que, en aquest moments, tambi: podia ser impor- 
tant i necessari per al conjunt de la nostra societat que des 
del Parlament es busquessin uns criteris basics sobre com 
caldria fer aquest tractament de la llengua en l’ensenya- 
ment. Criteris basics i, sobretot, criteris que poguessin sur- 
tir del Parlament amb caricter majoritari, perquk aquest 
podria ser un element, un factor de desconflictivitat del 
que en aquests moments s’esta realitzant i plantejant en els 
centres educatius. 

fis en aquest sentit que nosaltres varn fer unes esmenes 
a Ia Proposicib no de Llei, convenquts que eis altres 
Grups parlarnentaris també hi farien la seva aportació, 
perquk en el moment de la discussib de la Proposicib no  de 
Llei poguéssim arribar a uns acords, poguéssim arribar a 
uns criteris en quk sacrificant, potser, cada un de nosaltres 
aspectes que creiem importants, pogubssfm anar a l’elabo- 
racib d’uns criteris que facilitessin el treball a les escoles, 
que facilitessin el treball dels mestres per al proper curs, 
que comenGara el mes de setembre. Creiem que, evi- 
dentment, aquest curs, aquest setembre del 1981, no 
tindrem encara aquesta llei-marc que estem elaborant en 
Ponkncia i que, per tant, era necessari que el Consell Exe- 
cutiu sabés quk ix el que pensa el Parlament sobre uns cri- 
teris de funcionament a les escoles en el tema de la llengua. 

És per aixb que a nosaltres ens va sorprendre que altres 
Grups parlamentaris no presentessin esmenes, peso, de 
tola manera -ja ho vam explicitar tambk el dia anterior-, 
nosaltres vam demanar X’ajornament de la discussio d’a- 
questa Proposició no de Llei per veure si podíem arribar a 
uns acords, si podiem treballar amb els altres Grups parla- 
mentaris, per arribar, avui, a uns acords mínims, bisics, 
de tots els de la Comissió. No s@ si aixo he aconseguirem 
-desprks, al final, nosaltres farem una proposta de vota- 
ció-, per6 sí que seria la nostra voluntat d’arribar a 
aquests punts minims i que des del Parlament hi hagués un 
acord que poguks facilitar el treball de les escoles quant al 
tema de la llengua. 

Entrant ja en les nostres esmenes, nosaltres vam fer dos 
tipus d’esmenes: unes esmenes que qualificariem de més 
importants, des del nostre punt de vista, i unes altres esme- 
nes que qualificariem de més secundiries. Quant a les es- 
menes mes importants, ho k s  la que anava adreqada en re- 
lació amb el caracter de la Proposicib no de Llei, i, en 
aquest sentit, nosaltres creiem que amb aquesta Proposi- 

cib no de Llei, amb aquests criteris que sortissin de la vota- 
ció finat, caldria diferenciar el que són criteris politics i el 
que són criteris o normatives didactiques, metodologi- 
ques, o d’organització interior de les escoles. e s  per aixo 
que nosaltres haviem fet una esmena de supressib, practi- 
cament, a tots els apartats que tenien relaci6 amb aspectes 
didictics o metodolbgics, per& nosaltres creiem que 
aquest no és un tema que ens afecta en aquests moments, 
estrictament, des del Parlament, sino que 6s un tema que 
cal treballar, reflexionar, des dels especialistes, des dels co- 
neixedors de la matkria i, per tant, nosaltres manteníem 
com a temes a tractar en la Proposició no de Llei el que 
s6n els temes -per a nosaltres fonamentals- de criteris 
polítics bhics, corn serien: assegurar el dret a l’aprenen- 
tatge de la lectura i l’escriptura en la. llengua familiar, ma- 
terna o primera llengua a cada un dels nens; en segon lloc, 
el segon criteri que nosaltres creiem fonamental 6s I’ense- 
nyament de les dues llengües, tant la catalana com la. cas- 
tellana, per a tots; el tercer criteri que creiem fonamental, 
que és de politica educativa i no d’organització escolar, se- 
ria el fet de no separar els nens en escoles diferents per 
raons de llengua. Igual com diem la no-separació dels nens 
per raons de sexe i per raons ideoldgiques, doncs, tambk, 
la no-separació dels nens per rab de la llengua, per tot el 
que podria significar en fa nostra. coldectivitat la separació 
de dues comunitats diferenciades per la llengua catalana i 
Ia llengua castellana, i, en quart lloc, la utilització de les 
dues llengiies corn a vehicle d’ensenyament en tots els 
centres educatius, sense discriminació per cap de les dues 
llengües, i, a mks a més, anar avanqant amb caracter pro- 
gressiu en la utilitzacib de la llengua catalana a les escoles 
com a vehicle normal dintre dels centres. 

Aquests eren?, per a nosaltres, els temes centrals, temes 
amb que, si jo no m’equivoco, em sembla que hauríem 
d’eestar d’acord tots els Crups parlamentaris presents en 
aquest Parlament -sobretot la gran majoria dels Grups 
parlamentaris-, i, per tant, nosaltres haviem presentat 
aquestes esmenes amb aquest caracter d’unificar, amb 
aquest caracter d’acqnseguir una majoria clara que dones 
seguretat al conjunt de la poblacio. 

Sobre aspectes ja d’esmenes mks parcials que nosaltres 
hi haviem presentat, eren els que es relacionaven amb: 
quins s h ,  on s’ha d’incidir per a aconseguir aquests prin- 
cipis basics, i, en aquest cas, era el tema de les escoles nor- 
mals. Cal, en aquests moments, no passar un curs mks en 
quk a les escoles normals no entri el catala com una de les 
assignatures bisiques de la formació dcl professorat. Per 
aixo, jo penso que des del Parlament haviem de donar 
aquesta orientacib al Consell Executiu, perque en aquests’ 
moments a les escoles normals, com vostks molt bk saben, 
cada una fa el que pot, i, en molts casos, es fa fins i tot el 
que no es pot; per6 no hi ha una orientació precisa sobre 
com, a fes escoles normals, amb 61s plans d’estudi en 
aquests moments, s’inclou aquest coneixement basic de la 
llengua catalana per assegurar que els futurs mestres que 
s’estan preparant puguin ja sortir amb aquesta preparació 
mínima. 

En segon lloc, la introducció d’uns criteris per a 
l’adscripcici del professorat en els centres. Nosaltres 
creiem que aquest 4s un tema fonamental, i és evident que 
fins ara no estaven previstos alguns criteris d’adscripcib 
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de centrcs per la qüesti6 de les necessitats lingiiistiques a 
ics escoies, cn la mesura, doncs, que no hi havia la situació 
política actual, que nosaltres no tenícm la nostra autono- 
mia per a irnposar-ho, per6 cn aquests moments no podem 
passar un curs mes sense posar aquests criteris que  asse- 
gurin que dinlre de cada. centre el complimcnt de l’apre- 
nentatge del catala i de la utilització del catala sigui un fac- 
tor fon ament al. 

Per tant, riosaltres diriem que de les esmenes, digriem- 
nc, de criteris fonamentals, n’hi ha algunes quc e1 Grup So- 
cialista ens ha recollit; nosaltres creiem que tot ei que fa re- 
feriincia a aspectes metadologics i didactics no ha de sortir 
en aquesta Proposicio no de Llei, perque creiem que no és 
un model tancat; crciem que cn aquests moments hi ha en- 
cara tol un camp per rcchrrer, d’experimcntacio i de pro- 
ves, el qual nosaltres creiem quc des dc la Conselleria de 
Cultura s’lia de facilitar i s’ha d’innpulsar; i t?s en aquest 
sentit que nosaltres demanariem una votació separada 
dels diferents punts de la Proposicib no de Llei“ Per part 
nostra, aixb ens facilitaria sentir-nos mks recollits en les 
esmenes que Eiem presentat; cspercm que aixh podria faci- 
iitar la votacib en algun d’aquests punts, que s h  comuns 
o que són majoritaris en tots els difcrents Grups que som 
aquí, per poder sortir des dcl Parlament amb un mínim 
instrument que potser, no scra el millor, pcrh amb un 
mínim instrument uniiari, majoritari, quc ajudi a des- 
conflictjvitmr la situacio escolar en aquests moments per 
la qiicstio de la llengua. 

Gr Bcics. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup Centrista, té fa 

paraula el senyor Albert Planasdemunt. 
El Sr. PLANASDEMUNT: Gracies, senyor President. 

131 nom del nostre Grup, al seu dia també presentirem les 
nostres esmenes a aquest Projecte de Llei presentat pel 
Grup Socialista,.. -Proposició no de Llei, perd&, consi- 
derant que aquesta Proposicib no de Lici, en aquells mo- 
ments, tai C Q ~  estava la proposicib dc llei cluc s’estava ela- 
horant en Ponhcia, venia a omplir un buit que necessita- 
veu les nostres escoles de Catalunya, i aleshores, amb les 
nostres esmenes procuravern introduir uns elements que 
nosaltrcs consideravern bisics i que avui no explicaré pe2 
motiu següent: ea  el moment que es va presentar aquesta 
Proposicib no de Llei, s’havia produ’it dintre de la Po- 
nencia un encallament en I’eelaboracib del Projecte de Llei 
de 1’Ús Lingiiistic a Catalunya, que considerivem que feia 
necessaria que prosperk aleshores, en aquells moments, 
aquesta Proposicii, no de Llei, a fi i efecte d’omplir, com ja 
he dit abans, aquest buit que es produi’a en I’ensenyament 
a Catalunya. Afortunadament, s’ha superat aquell sot que 
s’havia produi’t dintre de la ~ s n i n c i a  cie ]’ús de ia Llengua 
a Catalunya, i corn sap molt bC: el senyor President, j a  es- 
tem cn segona lectura, practicament s’ha acabat, i creiem 
que es pot donar ja un impuls definitiu a aquell projecte de 
llei. 

Aleshores, nosaltres considerem que s i  avui prosperbs 
aquesta Proposició no de Llei, el que faríem seria crear 
una interf’erhcia, seria posar una damunt de l’altras i faria 
que cap de les dues no poguis avanqar, tal com s’ha de fer 
per avanqar, per venir a cobrir aquestes necessitats que te- 
nim, si pot ser, a partir de setembre d’aquest any proper, 
quan s’inicii’ un altre curs; rao per la qual ei nostre Grup 

votarii <(no)} a tots els punts d’aquesta Llei, a pesar que ens 
congratulem que el Partit Socialista, el Grup Socialista, 
presentks aquesta Proposicib de Llei que crciem que era 
molt adient. I considerem, a mks, que molts d’aquests 
punts que estan explicitats en aquesta Proposició no de 
Llei socialista es poden recollir, i quc enriquiran moltissim 
la Proposició dc Llei que cn aquest moment s’csta elabo- 
rant en Ponkncia. 

Moltes grkierr, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Si ei senyor Viiials VOI intervenir, 

ho pot Ccr, donat que, d’acorci amb el Reglament, té dret a 
fer-ho. No sent aixi, no sembla que vulgui intervenir.., 

EI SI-, VIRALS: NO, senyor President. Bs que, tis ciar, 
esperava l’acabament de la seva frase, on deia el senyor 
President el problema de la intervencib. iETi ha algun pro- 
blcmn reglamentari? 

E1 Sr. PRESTDENT: Cap. D’acord amb el Reglament, 
vostk, que ha. prcsentat esmenes a aquesta Proposicib no 
dc Llei, ti! dret a. intcrvenir. 
. EI Sr. VIRALS: D’acorc!, gracies. Llavors, intervindré. 
Senyor I’resident, s6c perfcctarnent conscient que ~l un Di- 
putat independent li és dificil de fer prosperar qualsevol 
posició en aqucsta Cambra. Malgrat tot, també crec que, 
per aqucst matcix motiu, hi ha mks I’obligació de fer el tre- 
ball que escau a un Diputat, i presentar tot el que eH cregui 
en conscikncia que ha de fcr. 

Li agraeixo que la Mesa I-~Q hagi posat problemes a la 
prescntaci6 d’aquestes esmenes, puix que jo s6c el primer 
quc reconce que en el cas de proposicions no de llei el 
nostrc Reglament no esta talment clar quant R les possibi- 
litats dcls Diputats no adscrits. Tambb sóc perfectament 
canscient que 121 manera de substanciar la Proposicib no 
de Llei representa que el Grup Socialista, que és qui la pre- 
senta, en definitiva, ha d’acceptar unes esinenes cl’un sol 
biputat, cosa francament dificil. Pero tambk, també m’hc 
fet resso, i de forma molt directa, d’inyuietuds que aquesta 
Proposició no de Llei ha posat en diversos estaments do- 
cents, diguéssim, del carrer, i bo &, encara que sigui d’una 
manera molt simple, aprofitar I’ocasib per deixar clar quin 
es, no tan sols ei pensament d’aquest Diputat, sinci de mol- 
tes persones, lligades íntimament a la dockncia d’allo que 
jo en diria especialitzada en cultura catalana. Jo nom& 
faré un petit esment als tres o quatre punts potser més pw- 
nycnts d’aquesta Proposici6 no de Llei, i espero que d’a- 
questa manera pugui ser un material indirecte de treball 
per als senyors Diputats que fan la Ponkncia per si la Nor- 
malització de ~ T J S  del Catali. 

En primer lloc, voldria dir que, si prosperks aquesta 
Proposicib no de Llei, j o  no crcc que sigui un instrument 
mínim, sinú que certament es molt regiamentarista, 
complicat, i tindria quasi tant de pes i valor com una au- 
thtica llei, i que en la seva Exposició de Motius fa rcfc- 
rkncia a un ensenyament que en diu croficiai i privat)). 
Aixo vol dir a tot I’ensenynment aqui, a casa nostra, a Ca- 
talunya. Jo sóc partidari que l’ensenyarnent privat és un 
dret constitucional i lliure que no es pot reglamentar fins a 
un cert nivell, i a mks, s’esdevé una cosa curiosissima: si a 
Catalunya -i ho saben bk els senyors Diputats- la cul- 
tura catalana ha pogut, des del punt de vista docent, anar 
treballant i avanqant fins i tot en temps de la dictadura, ha 
estat perqui moltes escoles privades han utilitzat la Ilen- 
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gua catalana i el catala quan encara no hi havia ni tan sols 
el Decret de la Generalitat provisional, l’han utilitzat com 
a vehicle d’ensenyament. 1 llavors ens trobaríem que hi ha 
un bloc important d’escoles privades -que certament po- 
den ser privades, per6 han fet un gran esforq a Catalunya, 
en el sentit de la cultura- que per a elles, l’aplicacib de ies 
normes d’aquesta Llei seria francament regressiva, en la 
seva situací6 actual. 

Per f’altre costat, un dels punts quejo crec importants 
6s un punt una mica filosbfic, i és la potser poc afortunada 
manera d’ardenar el coneixement de les llengües, parlant 
de ({primera Ilengua~ i ({segona llengua)). Aixb de parlar 
de {(primera llengua)> i ({segona llengua)), segotis corn es 
digui i segons com cs tracti, podria ser certament discrimi- 
natori. 

Per un altre costat, quant a la teoria que els mestres, 
emprant la llengua coneguda exclusivament pel nen com a 
Únic vehicle d’cnsenyament mentre IIQ coneguin I’nltra, 
aquest és un tema tambk una mica conflictiu. D’aqui 
sembla sortir-ne una filosofia pedagogica que vol dir (tels 
nens comencen estudiant en la llengua materna, segueixen 
continuament en ella, desprks, a poc a poc, aprenen 
I’altrw, que jo he de dir que ha estat un sistema utilitzat 
-crec que en pedagogia ies experikncies compten--, pero 
que avui dia ha estat abandonat. I-Ia estat abandonat, i fins 
i tot ha estat abandonat amb una idea molt clara, és a dir: 
que acaben sense coneixer molt bé l’una ni l’altra. 

Hi ha un bloc importantissim d’cscoles a Catalunya 
quc, avui dia, i tal i com jo ho reflecteixo en les meves es- 
menes, --i naturalment aixb, per L’escoIa estatal on la llen- 
gua castellana abunda mks, seria un fita final, no una cosa 
intermkdia-, han abandonat aquest sistema d’uutilitzar les 
dues llengües en una mena d’aiguabarreig -certament, el 
tema de separar els alumnes per classes o per escoles, aixo 
ja és fora de lloc, és una cosa evident- pero vull dir que 
aixo d’utilitzar Ics dues llengües en una mateixa classe, 
s’ha demostrat que de vegades hi ha la discriminació 
dintre de la mateixa classe, OM hi ha uns nens en un costat 
que se’ls explica tot en castella, i diuen: (rara, nens, escri- 
viu a ixb ,  i llavors la mestra es dirigeix als altres nens, a 
1’altre costat, en catala. 

A part, i per no estendse’rn massa, vull dir que ks una 
mica utopic, corn ho diu la Proposici6, que la llengua que 
coneix el nen seri l’emprada pel mestre. Sera I’emprada 
pel mestre, si el mestre la coneix, que no és pas la situació 
en que estem en aquest moment. Hi ha molts mestres, la 
majoria, que només coneixen el castelli, i al mateix temps 
hi ha una cosa tambk practica, vista sobretot a les prime- 
res edats, maternal i a l’epoca podriem dir-ne abans de la 
primera fase de f’EGB, que k s  que el mateix mestre parli i 
cnsenyi les dues llengiies. S’ha demostrat molt mks practic 
que hi hagi un mestre que ensenyi el catali i un mestre que 
ensenyi el castelli, d’acord amb les arrels del mateix 
mestre. 

Per l’altrc costat, una qüestió potser una mica més de 
puntualitzacidr és que s’ha vist, en ta situació que experi- 
mentalment s’esta fent en aquest moment, que fins i tot 
quan s’ensenyen aquestes dues llengües, es procura fer en 
els nens petits una ruptura en E’espai i en el temps. VuEl dir 
que els nens fan en catala tot el matí, dinen, fan el seu 

temps d’esbarjo i a continuació, un altre mestre els fa, per 
exemple, una hora de catala. 

La situació ideal admesa en aquest moment, almenys 
per una part, per una part de la dochcia a. Catalunya, al- 
menys la quc sempre ha portat una mica la senyera de la 
llengua catalana a Catalunya, ks la segiient: als nens, a 
l’epoca maternal, sigui quina sigui la seva llengua mater- 
nal, se% dóna la classe en catala, i aixo no els causa cap 
mena de trauma; els castellans surten parlant perfecta- 
ment el catali, i’entenen perfectament, al mateix temps 
que el castella que utilitzen a casa seva. A partir del mater- 
nal, en el curs anterior de parvuis, s’esta utilitzant ja el sis- 
tema d’introduir una hora diaria de castelli, ben fet, per 
una professora castellanoparlant i amb una bona dicció, i 
a partir d’aquí cs va seguint tal com est6 reflectit en les me- 
ves esmenes, i estalvio als senyors Diputats de llegir-les-hi. 

Finalmcnt, vull dir-los que, si el que jo explico d’una 
manera molt breu i malt simple, no 6s una teoria, siri6 el 
que s’aplica, i el que potser sembla, i en i’opinii, de molts 
seria I’ideal, en definitiva, la rcsolució hauria d’anar enfo- 
cada a que la Conselleria de la Generalitat, del nostre Go- 
vern de la Generalitat, e1 Govern que aquest Parlament va 
votar i al qual, per tant, es va fer confianqa, fos la que, en 
definitiva, fes un programa; no I’hauriern de fer ara aqui 
nosaltres, no hauriem de donar-li més que Ics idees trami- 
tbries, potser si les idees finals, i, certment, hi ha encerts 
importants en la resolució, com en el cas de fer una planifi- 
cacib lingiiistica i un estudi Iingiiístic que no tenim fets. 
IntuYm les zones on es parla més casteila o mks catali, 
aixo its important, per6 una resolucib del Parlament ... --i 
molt menys no entrariem en el cas que diu aquí, que una 
Comisssió parlamentaria hauria de fer el seguiment ... Si 
haguéssim de fer el scguirncnt de totes les fraccions de tre- 
ball de totes les Conselleries, tampoc no 6 s  la feina, crec, 
dcl Parlament, pero sí que hauria de demanar el Parla- 
ment, err tot cas, a la Conselleria, que aquesta fes una pro- 
posició a1 Parlament quant a quk pensa fer amb el pla 
d’ensenyament del catali a Catalunya en les seves fites fi- 
nals --fites finals que en l’ensenyament tenen una curiosi- 
tat: són d’aaplicacib immediata per als alumnes petits que 
entren ara ja a maternal, i no aplicabies per als qui estan en 
curs d’ensenyament-, i una síntesi de quines sbn les seves 
planificacions transitdries d’acord amb una problematica 
que no podem ignorar, quc és Ia problematica de la situa- 
cib lingiiistica real dels professors i dels diversos indrets de 
Catalunya, que aixo requerir& segurament, no el pro- 
grama ideal que j o  he dit, sinó tot un assortiment de pro- 
grames intermedis i ad huc de programes experimentals. 

Hc estat, senyor President, al mes breu possible per a 
resumir en síntesi el meu pensament. 

Gricies, 
El Sr. PRESIDENT: Desitja intervenir algun dels 

Grups que no ha presentat esmenes? En nom del Grup 
parlamentari de Converghcia i Unió, té la parada ei Di- 
putat senyor Joan Colomines. 

El Sr. COLOMINES: Senyor President, nosaltres, di- 
jous, dia 7, varn demanar ... no, perdonin, no era dijous ... 
si, dijo,us, dia 7, vam demanar f’ajornament d’aquest punt, 
perquk voliem reflexionar-hi, i perquk enteníem que la pe- 
tició d’aquesta ProposiciC, no de Llei que havia presentat 
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61 Grup Socialista havia ctc respondre a alguna cosa, ens 
semblava, i que en principi sempre considerem que, si un 
Grup presenta el que sigui, ti: la seva fonamentacib, i 
aquesta s’ha d’estudiar filis a les seves arrels. 

Nosaltres, per atenció al Grup proposant, i a més a 1’0- 
pinib pública, volem fer una shie de consideracions, que 
sbn les següents: nosaltres tenim una llei de normalitzacii, 
lingüktiea que 6s ja a la recta final en la Ponencia. Ahir, 
precisament, varn acabar tot l’articulat; tenim dos o tres 
articles aparcats, pero amb propostes; dimecres que ve fa- 
rem tot ei que correspon a transitbries addicionals i, a més 
a més, ei preimbul. T aixo passari a Comissi0 imrnc- 
d i Rt arnen t. 

Nosaltres pensem que en Comissió aixo ha de ser oh- 
$ecte d’un gran debat; d’un gran debat en el gual s’exposin 
Ics clificultats sbcio-lingiiistiqucs que en aquest moment es 
troba Catalunya i la gent que és i quc viu i trcballa R Cata- 
lunya, les dificultats humanes que tenim i Ics dificultats 
materials quc tcnirn i tindrem per a posar en practica tot 
aixo que nosaltres desitgem. Aixb s6m qiiestions que s’han 
de debatre i s’han de debatre molt a fons, molt a fons. 
Nosaltrcs creiem quc hi ha uncs diferkncies de concepcio, 
tatnbk de politica d’ensenyament -evidentment, no tk per 
quk no scr-hi: u11 país, doncs, e s  així-, i, aleshores, aixh, 
també, nosaltrcs ho volem debatrc. I tot aixb ho volem de- 
Iratrc perquk volem trobar un marc comllr, ~ i n  marc corní1 
que tingui un objectiu i un objectiu que nosaltres, en el 
transcurs d’aquests sis mesos que hern estat treballant en 
P o n h i a ,  cns hern adonat quc tcncn tots els Grups paria- 
mentaris: instituir i consolidar, en els casos en guh jzt &s en 
marxa aquest procis, una cscola catalana.; una soia escola 
catalana en la qual no soiarnent cs respecti el marc legal de 
Estatut i el marc isgal de la Constitució, sinti que siguin 
rcspectats els drets humans en general, que sovint cn 
aquestes matbries poden ser conculcats; i, sobretot, no 
pcrmetre que ningh, absolutament ningti, amb el temps --i 
aixo les transitories ja ho diran-, quedi menystingut pel 
desconeixement de la llengua prbpia de Catalunya, quc ks 
una de les nostres dues llengües oficials. fis a dir, l’objectiu 
nostre 6s trobar aquest marc avui. 

I aixb k s  dificil, aixb no es pot improvisar i aixo no es 
pot resoldre aixi, doncs, amb un debat curt, quan, per re- 
soldre les coses fonamentals entre les quals hi ka aquesta 
que avui tractem aqui, fa sis mesos que estem parlant i tot 
just encara no hem acabat aquesta segona lectura que ha 
estat, evidentmcnt, molt mks rapida i jo crec que profitosa 
quc la primer a. 

Ens falta aquest marc legat, i aleshores jo tambk voldria 
dir que, si bk la Diputada que ha representat el Grup So- 
cialista ha parlat del Decret de 1978 del Ministre Cavero 
en el qual parla de I’obligatorietat de I’ensenyarncnt en ca- 
tala, de la permissibilitat dc l’cnsenyarnent en catala, en- 
cara que sigui amb tots els matisos i totes les precaucions 
que calguin i tambk les possibilitats d’un reciclatge, natu- 
ralment --i que aixo va ser aplicat durant l’kpoca de la Ge- 
neralitat provisional-, nosaltres pensem que en aquest 
moment cl nostre Departament no esta desvalgut perqui: 
el nostre Departament va fer un Decret el mes d’agast en 
el qual regulava aquestes possibilitats i el fet de posar en 
marxa una política d’ensenyament. Si desprks de rebre els 
traspassos no ha tornat a fer el Decret, e s  perqukja el tenia 

fet des del mes d’agost i es aquest el que s’aplica. Vol dir 
que el Departament no esta desvalgut, les escoles no estan, 
en aquest sentit, desvalgudes -els falta molt per tenir lot 
alio quc cal, per& és ciar, aixo k s  el que nosaltres estern 
tractant ara- i s’aplica una politica d’enseny izrncnt. Nos- 
altres, ei que voldríem k s  que poguks aplicar-se aquesta 
politica dins d’aquest marc comú que ens permctri la fu- 
tura llei. Nosaltres creiem quc per a assolir aquest marc 
comi1 no fóra bo prendre decisions que ens obliguessin. Ja 
ha dit el Diputat Viñials que aquesta Proposicib no de Llei 
podria tenir un pes tan gros com la llci en alguns aspectes. 

Bé, aleshores, si aixb s’ha posat amb el desig d’avanqar 
-que no en dubto gens-, jo penso, i el meu Grup també 
pensa aixo, jo parlo cn nom del meu Grup, que i x b ,  en 
lloc d’avanqar, ens entrabancaria. 

És en virtut d’aquesta visio global que nosaltres tenim, 
que nosaltres no podem donar suport a aquesta Proposi- 
cib de Lici. 1 nosaltres I’hern de rebutjar, i i’hcrn de rebut- 
jar en la seva globalitat. Nosaltres no volem entrar en el 
detall, perqui si bb en detall, ben segur, ben segur que hi ha 
coincidkncics i coincidkncies totals, aquestes, primer, no 
són, em sembla a mi, les fonamentals que la Proposició de 
T,lci aporta i per quk aquesta Proposició no de Llei estigui 
rcalment beli vcrtebrada. Volem dcixar aixo molt clar i 
nosaltres volcm dir que h o  supeditem absolutament tot, 
idhuc aquest desig d’accelcrament, a trobar ayucst marc 
carnu que en el Parlament de Catalunya, no en aquesta 
Comissió, sino cn el parlament de Catalunya, en la seva 
totalitat, s’ha de donar, dins el qual, evidentment, s’efec- 
tuaran els desplegaments que calguin perquk ;\ixo, cloncs, 
sigui efectiu. 

La Diputada dcl Grup comunista, Teresa 13ulRlia Cal- 
zada, ha dit que demanaria votacib, que el seu Grup de- 
mana votacio punt per punt. B$ jo no vull cntrar en una 
polemica del Reglament; el punt 13 i no ho prcveu, per6 el 
senyor President ja prendri la decisi6 que calgui, i, si és el 
cas, nosaltres I’acceptarem i ens explicara amb quin motiu 
ho fa.., Molt bk, no cal, d’aixb no en parlem més. Pero el 
que sí que volem que quedi molt clar des $’ara és que al cla- 
vant de cada una de les votacions parcials, si ks que aques- 
tes es produeixen, ca! incidir, en cada una de les votacions, 
i corn a prkvia, tota aquesta explicació que jo ara he volgut 
fer aquí, a la Comissi6 i a la Mesa, perque quedi mo€t clar 
que la nostra votació no nfectara alguns continguts, sinb 
que afecta la gran qücstici global que nosaltres tenim plan- 
tej ada, tots plegats, de trobar les miximcs coincidkncies i 
de trobar una politica eficaq per aquest terna tan impor- 
tant que necessita Catalunya. 

Moltes grhcies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: En nom del Grup parlamcntari 

d’Esquerra Republicana de Catalunya té In paraula el se-- 
nyor Francesc Vicens. 

El Sr. VICENS: Senyor President, senyorcs i senyors 
Diputats, cn la primera reuni6 d’aqucsta mateixa sessib de 
la Comissió en quk som, que va ser ei dia 7 d’aquest mes, 
ens vam explicar sobre quina era la posició del nostre 
Grup davant els plantejaments que es fan a la Proposició 
no de Llei que ha presentat el Grup Socialista. 

Estic segur que les coses que vam dir en aquella ocasió 
són a la memoria de tots els senyors i senyores Diputats, 
pero, tanmateix, em permetré fer-ne una repetició resu- 
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mida perque quedi clara quina ks l’actitud, quina és la filo- 
sofia del nostre Grup sobre el debat que ara encetem. 

Primer de tot cal dir que estem d’acord amb el Grup So- 
cialista, tal com ha dit la senyora Marta Mata, que hi ha 
una actitud que apunta a la divisió escolar a Catalunya. 
Aquesta actitud és clara i manifesta en el Projecte de Llei 
d’HarmonitzaciÓ que ha presentat el Govern de Madrid al 
Congrés dels Diputats. Aquesta divisi6 escolar la interpre- 
tem com una agressió oberta contra la llengua i cultura de 
Catalunya, perquk pretén perpetuar, fent una divisió en es- 
coles catalanes i escoles castellanes, ta divisió dels ciuta- 
dans de Catalunya en dues comunitats lingüistiques dife- 
rents. Creiem que cal lluitar fermament i resoludament en 
contra #una maniobra d’aquest tipus. 

El Grup Socialista pensa que una eina per a fer-ho és la 
seva Proposició no de Llei. Nosaltres creiem quc la ma- 
nera correcta, responsable i seriosa de fer-ho es accelerar 
els treballs de la Ponkncia que esta fent una proposició 
conjunta sobe normalitzacib de l’us del catali, i no sols els 
treballs de la Ponkncia, sin6 els que immediatament seran 
treballs de la Comissió. Efectivament, després d’una etapa 
d’elaboracio ienta del text de Ponhcia, des de fa pocs dies 
aquests treballs han entrat en una fase accelerada. El se- 
nyor Planasdemunt, del Grup Centrista, s’hi ha referit fa 
uns minuts, i ens sembla evident a tots els ponents quc la 
Comissib tindra aquest text dintre de dies i que, per tant, 
els que fins ara han estat treballs de Ponhcia es converti- 
ran en treballs de Comissib. 

Aleshores volem dir que l’oposici6 nostra a la Proposi- 
cib no de Llei socialista es basa, essencialment, en dos 
punts: primer, per una qüestid, de racionalitat; pensem, 
cfcctivament, que en el treball legidatiu cal passar del ge- 
neral al particular i que primer són les lleis i després són 
--tal com diu la Proposicib no de Llei socialista- les ac- 
cions reglamenthies. I fer el contrari, demanar que el Go- 
vern prengui accions reglarnentiries, quan és una qüestió 
immediata de poder tenir una llei, k s  com posar la teulada 
abans que la casa. 

Per6 no solament per una qüestió de racionalitat tenim 
aquesta actitud, sinb perque, en segon lloc, pensem que no 
seria un treball ni seriós ni responsable que aquesta Co- 
missio interferis els trebatls, que de moment s6n de Po- 
nhcia debatent aquesta Proposicib no de Llei i que imme- 
diatament seran treballs de Comissió, prenent resolucions 
i decidint sobre temes que han estat llargament debatuts 
durant mesos a la Ponkncia que fa la llei de normatitzacio 
de I’lis del catalh. Creiem que no seria ni seribs ni respan- 
sable que ara aprovissim una shie de qiiestions que pre- 
jutjarien el que ha de debatre la Comissib i el Ple quan es 
tracti del debat d’una llei que sera una de les més impor- 
tants, probablement, que fara el Parlament de Catalunya 
en aquesta legislatura. 

Aquestes són les raons fonamentals que ens porten a 
votar no a la Proposici6 no de Llei del Partit Socialista. 
Volem dir que si la Presidkncia i la Mesa ens porten a una 
votaci6 punt per punt i no a una global, votarem no a ca- 
dascun dels punts, per6 nu per una qüestió de contingut de 
cadascun d’ells, sinó per les raons aquestes globals d’ino- 
portunitat de presentació d’aquest tema amb una Proposi- 
ció no de Llei que faria que el treball Iegistatiu, tenint en 
discussib la norma legal superior, no fos seriós i responsa- 

ble. Per tant, no explicarem cap dels nostres vots i donem 
ja per clar per a tothom i sabut per tothom que la nostra 
posició 6s global per les raons que he dit, per la inoportuni- 
tat de la Proposicib no de Llei. 

Moltes gracies, senyor President. 
El Sr. PRESIDENT: Bé,? acabades les intervencions, 

correspondria ara al Grup proposant pronunciar-se sobre 
quines esmenes accepta i quines rebutja. Té la paraula la 
senyora Marta Mata. 

La Sra. MATA: Jo demanaria que es pogués repartir ... 
(remor de veus). Ah! 

El Sr. PRESIDENT: Senyor Acosta. 
EI Sr. ACOSTA: ... en esta sala, creeriamos necesario o 

conveniente cumo mínimo el pronunciamiento de la totali- 
dad de la Comisibn en el sentido de induir tstmbién en el 
debate a todos sus niveles a 10s Diputados no adscritos. Es 
en estos tkrminos que pido la palabra, para, brevemente, 
exponer mi posición. 

El Sr. PRESIDENT: Té la paraula el senyor Acosta, 
amb el prec que sigui al mks breu possible. 

El Sr. ACOSTA: Si, brevemente, si30 por la obligación 
en que me creo de manifestar mi posicibn respecto a esta 
Proposición no de Ley. En primer lugar decir que com- 
pnrto sin reservas Ia necesidad de la misma, por las ram- 
nes que aqui se han abundado, tanto pur parte dei Grupo 
proponente como por parte del G r u p  parlamentario del 
PSUC, 

La necesidad o la urgencia, o la r a z h  bisica para mi, 
se concreta en tres puntos: en primer lugar, el retraso evi- 
dentc de la ley que regulari las bases de la politica lin- 
guística; es cierto que si esta ley cxistiera ya, esta Proposi- 
ción no de Ley estaria del todo fuerst de lugar. En segundo 
lugar, la atonia del Govern, la atonia de la Generalitat y 
YO diria hasta la falta de lucidez en el tratamiento de la 
cuestión. Ha transcurrido tiempo; In Generalitat no se ha 
pronunciado con unos criterios cl aros, con unos criterios 
efectivos, con fecundidad, diríamos, y todos sabemos que 
se ha desatado un gran debate popular y yo diria que se ha 
desatado la crispacion al nivel popular, es decir, la crispa- 
cion en el debate en el cual y en ia cual estamos todos en- 
vueltos y la responsabilidad de la Generalitat o concreta- 
mente del Consell Executiu en este tema, no se puede dc 
ninguna forma eludir, o sea, este segundo punto justifica 
extraordinariamente la racionalidad de esta Proposicibn 
no de L,cy. Y el tercer punto, que justifica su urgencia y su 
necesidad, pues es la atencion, evidente, existente a niveles 
populares, y sobre todo, la necesidad inequívoca, la con- 
veniencia inequivoca, que aqui no se ha enfatizado de 
modo suficjente, pero que conoce cualquiera y yo siento 
en profundidad de afrontar esta problemática para el 
curso que se nbre, de 10 contrario, el curso, según sinto- 
mas y según indicios que yo personalmente tengo, se va a 
abrir, se va a producir su apertura en un momento de cris- 
pación, en unas condiciones de crispacibn. 

En cuanto a 10 que aquí se ha dicho de que la articula- 
c i h  juridica, o sea la articulacibn tkcnica parlamentaria 
de esta Proposicion no de Ley con la ley futura, can la ley 
que hoy se debate en Ponencia, a mi me parece que real- 
mente es un problema, pero no es un problema sustantivo, 
no es un problema sustantivo si son válidas las razones de 
urgericia que aqui se han expuesto. El temor ai peso exce- 
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sivo de la Proposicion no dc Eey esta justificado juridica- 
mcnte, es cierta, es evidente que se regula una materia im- 
portante con un instrumento juridico desproporcionada- 
rnentc pequefio, como es una proposición no de Iey, pero 
yo creo que cste problema de urgencia y de transcenden- 
cia incquivoca no se puede valorar en puros terminos de 
racionalidad juridica; si la racionalidad juridica entra y 
perturba el desarrollo de esta Proposicibn no de Ley posi- 
bkmente se haya cumplido con el rigor parlamentari0 
pero no  con la necesidad politica ni con la urgencia. En de- 
finitiva, esto es 10 que fundamentalmente queria manifes- 
tar en la linea de cnfatizar la importancia y la oportuni- 
dad, la necesidad de la ProposicIÓfi no de Ley, de cuyo 
contenido disicnto en algunos aspectos, creo que se pue- 
den mejorar desde cl punto de vista sistemático e incluso 
político, algunas partes del mismo, concretamente cl 
punto dos, pero eso será objeto ya de la discusibn porrne- 
norizada de la Proposicibn no de Ley si es que ésta tiene 
lugar. 

Gracias, señor President. 
El Sr. PRESIDENT: Agraeixo al senyor Acosta la seva 

brevetat. Correspondria aleshores la paraula al Grup So- 
cialista. si volen repartir en aquests moments, abans d’in- 
tervenir, el text definitiu de la Proposicib no de Llei, el text 
tal corn queda després d’acceptar unes esmenes i de 
rebutj ar-ne cl’al tres. 

La Sra. MATA: Ré, jo vaig a passar llista de les esme- 
ncs acceptades i dc Ics esmenes transaccionalment redac- 
tadcs. 

EH el punt Lb), cn principi, nosaltres hem fet un tracta- 
ment de les esmenes presentades pel Grup del Partit Socia- 
lista Unificat en el sentit que certament nosaltres sabem 
que hi ha una diferbncia entrc el que siguin criteris o princi- 
pis didactics, pensem que a rnks dels criteris o principis di- 
dactics j a  hi ha uns principis pedagogics, en d sentit de pe- 
dagogia amb minúscula, referida si l’educacib de cada in- 
fant, i pedagogia amb majhscuia, referida al servei que 
I’escala fa al pais, i realment hi ha després uns principis 
politics. El que passa ks que el nostre Grup no veu, no pot 
veure aquests principis separats, sinb corn un continu, i s  a 
dir, la didactica estB dessota de la pedagogia, perb la peda- 
gogia esta dessota. de la politica, no creiem que hi hagi una 
bona política si no hi ha una bona pedagogia. Llavors, re- 
collim doncs ei treball que ja he dit, fet anteriorment, nos- 
altres acceptem dels companys del Grup del Partit Socia- 
lista Unificat, del PSUC, tot un conjunt d’esmenes formu- 
lades o una rcformulacib, una esmena transaccional, vaja, 
del nostre mateix text, en el sentit de flexibilitzar, 6s a dir, 
en un sentit clc no afermar tant les realitzacions, sinb de 
flexibilitxar. fis per aix6 que nosaltres no hem pogut ae- 
ceptar cap esmena del Diputat no adscrit senyor Viñals 
perque ell donava menys flexibilitat encara a aquesta Pro- 
posicii, no de Llei, encara que, com diré desprks, si que 
hem acceptat un suggeriment fet en el seu conjunt dkesme- 
nes. 

Per tant, en el cas de les esmenes del Grup de Centristes 
de Catalunya, n’hern acceptat alguncs millores de tipus ju- 
ridic, cncara que els companys del Grup Centrista diguin 
ara, doncs, que votaran en conjunt que no, en els punts de 
la Llei, nosaltres continuem mantenint alguna de les esme- 
nes per ells proposades que ara votaran que no. 

En primer lloc, punt l.b), acceptem com a suggeriment 
de l’esmena 2 del Crup comunista el fet de flexibilitzar 
i’ordre, cn comptes de posar-lo en sis apartats el posem en 
tres apartats. En el punt 1.d) nosaltres parlem del primer 
aprenentatge de la lectura i I’escriptura fet en la llengua 
que el nen ja parli -aquí demanaria als senyors Diputats 
que afegissin (<bé)), ({parli be)), en el text que ara he repar- 
tit-, i mantenim el fet que no sigui fet mai simultaniament, 
com l’esmena del PSUC també admetia; en canvi, reme- 
tem de l’esmena 2 del PSUC tot allb que es refereix a expe- 
rimentacib en el nostre punt cinquk El punt 1.e) és la 
introducció de l’esrnena 2 del Grup comunista. El punt 
2.a) i el punt 2.a) primer i el punt 2.n) segon, sbn una flexi- 
bilització dels nostres 1, 2, 3 anteriors, en el scntit de no- 
més fer referkncia. no a. metodologia, sinb a principis sub- 
jectius sobre el tractament de la llengua a niveil individual, 
en el qual nosaltres dcrnaticm que el nen sigui acollit a l’es- 
cola, i el tractament de la llengua a nivell colkctiu en el 
qual, nosaltres, el que demanem és que s’utititzin els recur- 
sos didictics necessaris per a assegurar la comprensio, la 
participacib dels nens en les activitats d’aprenentatge, i 
millorar el coneixcmcnt d’una i altra llengua. No diem, 
doncs, si aix6 ho fari d’una manera o ho fari d’una altra, 
pero si que el que apuntem sbn els principis dc cornprcn- 
sió, participació i millorament. 

El tercer punt és el nostrc 4, queda ara convertit en el 3 i 
cn el punt b), en el punt 2.b), nosaltres introdui’m, com a 
csrnena transaccional a la proposta de Centristcs, la refc- 
rkncia SE la igualtat de drets i deures que pcr a nosaltres k s  
cl que importa, no 1’Ús equilibrat de les llengües, que aixb si 
quc és una cosa molt fixa, es cinquanta per cent, que nos- 
altres no crciem possible ni en molts casos, i que a mks a 
mks, tampoc no és el nostre objectiu, 

En el punt 3.b) i c) nosaltres hem desglossat, seguint 
I’esrnena dels companys del Partit Socialista Unificat, 
hem desglossat all6 que fa consell a formació, i all6 que fa 
a reciclatge. En el punt 3.c) hem introdu’it la referkncia a 
segona etapa d’ensenyament, d’lhsenyament General 
Rasic, feta pel Grup Centrista. 

En el punt 4, nosaltres --a instincies tant dels com- 
panys del PSUC com de Centristes- hem afegit la mati- 
sació que durant la primera etapa d’EGB poden. fer-se 
agrupacions puntuals i flcxibles a classe, d’acord amb el 
progrks lingiiistic dels nens. 

En el punt 5.b) hem introduil, de les esmenes presenta- 
des pel Grup Centrista I’incis de d’establert)), és a dir, ({a 
més de l’establert en els concursos generals de trasllatn. 
En el punt 5.e) hem afegit part de l’esmena 2 del Grup CQ- 
munista, respecte als procediments experimentals. I, final- 
ment, hem afegit un punt nou, el punt 6, recollint cl sugge- 
riment de les esmenes del Diputat no adscrit, senyor Vi- 
ñals, respecte a l’aranks a les escoles de la Vall d’Aran. 

Aquest és el nostre canvi. Voldria acabar de justihcar- 
10 dient corn nosaltres som molt conscients que aquesta 
Proposició no de Llei ha estat un cos estrany en aquest 
Parlament, no ha pugut anar al Ple, no tots els Grups que 
podien fer-hi esmenes hi han fet esmenes, s’ha arribat a fer 
un retard amb el pretext d’estar en fase de discussió de la 
Llei, la fase de la discussi6 de la Llei del dia 7 de maig i del 
dia 14 de maig 6s la mateixa; la Llei mira lluny, es una Llei 
perqui sigui rapidament resolta i unitaria -en aquest mo- 
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ment no es pot parlar de ponkncia, com se sap, pero corn 
que el diari ja ho explica doncs ja ho podem dir-, llavors, 
aqui s’ha dit -jo he de tornar a justificar per que  presen- 
tem i mantenim, amb totes aquestes esmenes transaccio- 
nals i no transaccionals, aquesta Proposicid, no de Llei en 
aquesta Comissi&, s’ha dit que era necessari un debat 
profund en Comissio, és un debat que precisament nos- 
altres l’hem demanat, del qual nosaltres tenim dades ja, 
dades dels nens que hi ha a les nostres escoles, el 16% 
de majoria catalanoparlant, el 33% de majoria castella- 
noparlant, el 51% d’escoles amb dos grups de llengua. 
En aquesta mateixa Comissi6 s’han demanat als mem- 
bres de la Consclleria d’Ensenyament dades respecte 
als mestres; en aquesta mateixa Comissi6 no s’han do- 
nat dades respecte als mestres, s’ha dit que Ia Con- 
selleria no tenia dades fiables. Només vull recordar que 
l’any 1976 la Delegada d’Ensenyament en aquell ma- 
ment, purament a suggeriment d’unes quantes persones 
que ens interessavern per aixb, en quatre mesos va treure 
un fullet, un fullet pub€icat de cinquanta o seixanta pa- 
gines amb les dades de la llengua a nivel d’alumnes i a 
nivell de mestres de totes les escoles de la seva provincia. 
Nosaltres hem pensat, nosaltres hem presentat aquesta 
Proposicio de Llei realment perque volem una sola es- 
cola catalana dintre del marc legal, amb tota l’atencib 
als drets humans, per6 segur que tenim una concepció di- 
ferent dels drets humans, per6 segur que tenim una  eon- 
cepeib diferent dels drets humans, estem parlant dels drets 
humans referents a ensenyament, cstcm parlant dels drets 
dcls drets dels pares o dels drets dels nens, vull dir que 
aquí, en aquesta Proposicio de Llei punt per punt les esme- 
nes acceptades són respecte als drets dels nens, no es parla 
dels drets dels pares per a triar ia matematica, si que es 
parla dels drets dels nens, dels drets dels pares per a triar la: 
llengua. 

I, finalment, voldria dir que realment sí que és veritat 
que és un bon principi passar del general al particular, 
pero vull recordar que el Consell Executiu, el mes de juny, 
amb perfecte dret, vaja, amb perfecte compliment de la 
seva missiÓja va fer unes primeres disposicions respecte al 
tractament de la llengua a la Generalitat, que el Grup que 
ha fet esment d’aquest pas del general al particular va pre- 
sentar una interpdlacib en cl Ple del Parlament, la va po- 
der presentar, i una moció que va poder ser votada, fins i 
tot afirmativament, sobre la utilització de la llengua en els 
actes oficials, aix6 abans que estigubs votada la Llei, i 
mentre es discutia la Llei, i aixd motivat, segons va ser es- 
coltat en el Ple, per certs dubtes sobre en quina llengua 
s’havia expressat el President de la Generalitat al Sal6 
Nautic; vull dir que per a nosaltres el Saló Niutic no és 
més general que l’escola, pensem que hem d’anar del gene- 
ral al particular, pero aquí hem parlat d’uns principis, i f i -  
nalment, vull dir que si, que estem completament conven- 
quts que el retard d’una setmana ha estat promogut exac- 
tament per all6 que ha apuntat el senyor Vicens, referent 
al problema de la Llei d’HarmonitzaciÓ, és veritat, tenim 
una Llei ci’Harmonitzaci6 en portes, que va contra, que 
apunta a la divisi6 de l’escola de Catalunya, i llavors es 
tracta, no sols de trobar acords a Madrid, com algú pro- 
posa, sinó acords a Barcelona i acords immediatament, 
des d’aquest moment; i aquest ha estat el sentit de la 

nostra Proposicio de Llei i aquesta e s  la causa de l’explica- 
ci6 del manteniment d’aquesta Proposició no de Llei. 

Res mks. 
El Sr. PRESIDENT: Hi ha hagut una proposta d’un 

dels Grups parlamentaris, del Grup de1 Partit Socialista 
Unificat de Catalunya, en el sentit que la votacib corres- 
ponent a la Proposicio no de Llei es fes per parts. Sobre 
aixb, en la seva intervenció, senyor Colomines, ha apuntat 
uns dubtes respecte al Reglament. Efectivament, en cl Re- 
glament hi ha un buit en aquest sentit i, en funció d’aixd, jo 
ahir vaig consultar, primer amb el lletrat de la nostra Co- 
mi&, amb el senyor Vint@ i despres amb el President 
dei Parlament. Ei President, davant meu, va reclamar la 
preskncia d’un altre dels IIetrats, el senyor Pitarch, i la 
conclusio del que em va dir el President era que en la seva 
opini6 es podia procedir perfectament a la votació separa- 
dament, que aixb no nom& era un hibit parlamentari ge- 
neral, sinó que, a més a més, hi havia precedents d’aixb al 
mateix Parlament de Catalunya; k s  a dir, que en la nostra 
breu existhncia hi ha hagut ja molts precedents d’aixb. 
L’única dificultat que hi podria haver -va apuntar el Pre- 
sident- seria en el cas que el Grup proposant es negui% a 
fer aquesta votacicj per parts. En aquest cas la seva opini6 
era que, de tota manera, el Parlament, diguem-ne, la in- 
terpretació que ell, aixi, almenys en la primera aproxima- 
ció, feia del Reglament, era que també es podia fer una vo- 
taci6 pes parts, pero que, de tota manera, aixb plantejaria 
un cas més complex que en aquests moments no sabem si 
ens hi trobem; és a dir, que si el Grup proposant acceptks 
la votacio per parts, no hi hauria cap obstacle a fer-la i 
procediríem a fer-la. 

Senyora Marta Mata? 
La Sra. MATA: El nostre Grup demanaria al Grup 

proposant d’aquest tipus de votació que explicites quins 
s6n els punts que voldria votar separadament: tots o al- 
gun; és a dir, voldríem que ho explicités. 

El Sr, PRESIDENT: Té la paraula la senyora Teresa 
EulAlia Calzada. 

La Sra. CALZADA: Per la nostra part, i seguint una 
mica el raonament que havia intentat plantejar en ta meva 
primera intesvencib, la nostra proposta d’apartats a votar 
separadament scrien els següents: 

A l’apartat 1, votar separadament el b) i el c); 6s a dir, 
fer una primera votació amb el a), amb el b) i amb el e). 

Del segon apartat, votar, de I’apartat a>, e1 tercer punt, 
i, a l’apartat 4, jo aqui faria una proposta en veu, si ho 
acceptés e3 Grup dels socialistes, que és, l’apartat a), 
desglossar-lo en dos, en el qual hi hagués un primer punt 
que diguks m o  se separaran els nens en escoles diferents 
per ra6 de Ilenguan, i una a) prima que, b o r s ,  seria: mo 
se separaran en aules, encara que durant la. primera 
etapa)) etc. 

Res més. Gracies. 
(El senyor Hiddgo demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Hidalgo? 
El Sr. HIDALGO: Si, yo pediria tarnbih votación se- 

parada de algunos puntos. 
El Sr. PRESIDENT: Tb la paraula el senyor Hidaigo. 
El Sr. HIDALGO: Si, pediria votacion separada del 

punto 2, del apartado a), el primero y el tercera; el punto 
b). Del punto 3... 

, .. . --- -_----I- - -- I . 
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El Sr. PRESIDENT: Faci el favor d’explicitar-ho mi- 
llor. Del punt 2, {(Pel que fa a la llengua vehicle d’ensenya- 
ment)) de I’apartat a), el punt segon i tercer, demanaria 
vostk ... 

El Sr. I-HDALGO: Del bloque a), el primer punto y el 
tercero; el punto b), del apartado 2. Del punto 3, el apar- 
tado a), y, del punto 5 ,  el apartado b). 

(El senyor ViñuIs demana per parlar.) 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Viñals? 
El Sr, V I k 4 L S :  Si; si el Grup Socialista ho accepta, na- 

(La senyora Mata demana per parlar,) 
El Sr, PRESIDENT: Pel Grup proposant, In senyora 

Marta Mata? 
La Sra. MATA: Demanaríem un moment de recés per 

a poder veure com queda aquesta votació, rnixim de cinc 
minuts. 

El SI.. PRESIDENT: D’acord, aleshores, durant cinc 
minuts se suspin la sessió. 

(La sessio’ se suspdn a dos quarts I dos minuts d’una del 
migdia i es repr2n a trcs quart,r i quatre minuts.) 

turalment jo demanaria votacib separada del punt sis&. 

El Sr. PRESIDENT: Es reprkn la sessió. Com que les 
propostes que s’han fet de votació separada de diferents 
apartats afecten cinc dels sis punts que contk la Proposici6 
110 de Llei, hem decidit que la votaci6 es faci apartat per 
apartat de cada un dels cinc punts i només en el cas del sis& 
punt es faria el sise punt tot sencer, 

Aleshores la votacib la faríem, tal com ho hem fet altres 
vcgadcs, pel procediment de ma algacia, 

El Secretari de la Comissib, el Diputat senyor Lorda, 
mi r i  llcgint els apartats un per un i deixaríem per al final 
l’exposicib de motius. 

El senyor Lorda m i r i  llegint, doncs, els apartats un per 
un. 

131 Sr. SECKETARI: Paragraf primer; diu: {(Pel que 
fa a l’ensenyament de les llengiies: a) La Iiengua catalana 
i la llengua castellana seran ensenyades a tots els nivells 
dels centres d’cnsenyament no universitari.)} 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
6 s  que I’abskncia d’un Diputat ens dificulta els calculs 

Vots cn contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: Punt b) <<El tractament diditctic 

d’una i altra llengua seguira el següent ordre de nivells: 1. 
Comprensi6 i expressió orals; 2. Lectura, escriptura i 
arnpliacib del llenguatge; 3. Estudi gramatical i Ús cientific 
i literari.>) 

E¡ Sr. PKESIDENT: Vots a favor? (En aquest moment 
enlm la senyora Calvet.) 

Vots en contra? 
Abstencions? 
Jo entenc que la Diputada Maria Dolors Calvet no pot 

prendre part en aquesta votacib, donat que ha entrat a 
mitja vatacib. (Remor de veus.) 

La Sra, CALVET: Quan jo he entrat deia vots a favor. 
(Remor de veus.) 

per a treure el vot ponderat. 

El Sr. PRESIDENT: Si, per6 estavem ja en plena vata- 
cib. 

La Sra. MATA: No es diuen els resultats, jo em penso 
que no hi ha necessitat de dir-ho, pero si que voldria que 
s’afegissin els resultats; és a dir, que Yacta que s’esti pre- 
nent s’afegís en el Diari, pcrquk si no no se sabri quE: ha 
passat. 

El Sr. PRESIDENT: No? no, d’acord, és que direm els 
resultats, per6 ho deia per dir-ho al final, perqui! com que 
hi ha problemes de decimals ... 

Aleshores, podem donar ara els resultats de l’apartat a), 
de les votacions corresponents a l’apartat a) i a hapartat b) 
de1 punt primer. 

El Sr. SECRETARI: A l’apartat a): vots a favor, 
53,25; en contra, 74; i abstencions O. I a l’apartat b): a fa- 
vor, 36; en contra, 74; abstencions, 17,25. 

(El senyor Clotas demana per parlar.) 
E! Sr. PRESIDENT: Senyor Clotas? 
El Sr. CLOTAS: Em prodrien repetir la votació del se- 

El Sr. LLETRAT: A favor, 36; en contra, 74; i absten- 

El Sr. PRESIDENT: El punt c), senyor tarda. 
El Sr. SECRETART: El punt c) diu: iIZ1 ritme en la suc- 

cessió i el tractament didiciic d’aquests nivells s’ade- 
quari, en cada cas, segons sigui la llengua que el nen ja 
pcula -primera flengua- o la llengua que el nen no parla 
encara -segona llengua. D 

gon punt, si us plau? 

cions, 17,25. 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr, SECRETARI: L’apartat i c), el resultat és; vots 

a favor, 35 ; vots en contra, 75 ; abstencions, 23. 
El punt d): {{El primer aprenentatge de la llengua i de 

I’cscriptura sera fet en la llengua que el nen ja parli, i l’a- 
prenent atg e.. H 

El Sr. LLETRAT: {(que parli b h ,  és 1’afegitÓ. 
El Sr. SECRETARI: Ho repeteixo: <{El primer apre- 

nentatge de la llengua i de l’escriptura sera fet en la llengua 
que el nen ja parli bé i l’aprenentatge de la Iectura i de 
!’escriptura de l’altra llengua sera fet en una fase posterior 
i mai simultiniament. )) 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: Resultat: a favor, 58; en contra, 

(El senyor Colom in es dem a n a per par la u.) 
El Sr. PRESIDENT: Senyor Colomines? 
EI Sr. COLOMINES: Seria tan amable de repetirme la 

El Sr. LLETRAT: A favor, 35; en contra, 75, j absten- 

El Sr. COLOMINES: 23? 
El Sr. LLETRAT: 23. 
El Sr. PRESIDENT: Punt e). 
El: Sr. SECRETARI: &’objectiu és que tots els infants 

de Catalunya, sigui quina sigui llur llengua habitual en 
entrar a l’escola, puguin utilitzar normalment i correcta- 
ment el catala i el castelli al final dels estudis basics.)) 

75 ; abstencions, cap. 

votació de I’ i c). 

cions, 23. 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
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Vots en contra? 
Abstencions? Cap, lbgicament , 
Resultat de Sa votaci6 del punt e)? 
El Sr. SECRETARI: EI resultat és: a favor, 59;  en 

contra 74; cap abstenció. 
El punt 2, pel que fa a la llengua vehicle d’ensenyament: 

a) fins al final de la primera etapa d’ensenyarnent general 
basic. Primer: (a nivell individual, l’ensenyament partira 
sempre de la llengua que el nen j a  parli, catalana o castc- 
llana, i aquesta seri la llengua del material escrit per a 
cada nen fins que conegui ja suficientment I’altra llengua i 
pugui emprar-la corn a vehicle d’ensenyament, )) 

Segon: O aquest s’hauria de votar Separadament ... ? 
El Sr. PRESIDENT: Separadament. 
(Eis seny ors Diputa 1s asse y1 t e ixe n .) 
Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat d’aquesta votació és: a 

Favor, 34; cn contra, 75; abstencions, 24. 
Punt segon: ({A nivell colkctiu, les classes on hi hagi 

grups dc nens que encara no entenguin més que una llen- 
gua, ei mestre utilitzara els recursos didktics necessaris 
per tal d’assegurar la comprensib i la participació dels 
nens cn les activitats d’aprcnentatge i millorar ei conelxe- 
ment d’una i altra llengua. )) 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat d’aqucsta votaciú és la 

següent: n favor, 34; en contra, 75; abstencions, 24. 
Punt tercer: (4 mesura que la llengua catalana vagi es- 

sent entesa, parlada i coneguda instrumentalment per tots 
els nens, aquesta llengua sera emprada progressivament 
com a vehicle d’ensenyament per a tots ellm 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat es el següent: a favor, 

El Sr. PRESIDENT: El punt b). 
El Sr. SECRETARI: {(A partir de la segona etapa d’E- 

ducació General Bisica, la segona etapa d’EducaciÓ Ge- 
neral Basica i en els ensenyaments mitjans, tat i complint 
els principis aplicables a les etapes anterior, tots els nens 
tindran models d’ensenyament cientific i literari en una i 
altra llengua, de tai manera que ei principi estatutari de la 
igualtat de drets i deures respecte a les dues llengües sigui 
efectiu. H 

5 6 ;  en contra, 76; abstenció, I. 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat k s  el següent: a favor, 

34; en contra, 75 ; abstencions, 24. 
L’apartat 3, pel que fa a la formacio del professorat. Punt 
a): <&‘objectiu en la formacib i reciclatge dels mestres d’E- 
ducacio General Basica a Catalunya k s  que tots ells cone- 
guin la llengua catalana i la llengua castellana de manera 
que la puguin emprar en l’ensenyament i ensenyar com a 
primera o segona Ilengua, segons convingui a ls  nens, i 

amb  els recursos pedagbgics que calen per tal de fer-ho 
sense separar els nens.)) 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
El Sr. SECRETARI: EI resultat es cl següent: a favor, 

5 7 ; en contra, 75 ; abstencions, 1 
El punt b) diu: {(El Conse11 Executiu vetllara i poma el 

mitjans per tal que aquesta formacib sigui j a  donada a les 
escoles de formacib de professorat.)) 

(pausa.) 
Si, com que no s’ha demanat que es votin separadament 

els tres punts b), c) i d), potser que els votéssim conjunta- 
ment. 

El c) diu: ({El Consell Executiu programara i organit- 
xara el reciclatge d’acord amb la. situacib lingiiistica del 
professorat ain b prioritat per als mestres de pre-escolar, 
l’etapa d’EducaciÓ General Basica i professors de llengua 
dc segona etapa. El reciclatge scra gratu’lt i es tindrii en 
compte a efectes de dedicacib del professorat.n 

Punt d): {(Els mestres que, per la raó que sigui, no hagin 
adquirit encara aquesta formació o no la puguin adquirir, 
tindran el seu lloc i tipus de treball escalar en els nivells, es- 
pecialment de segona etapa $’Educació General. Basica, 
zirees d’ensenyament, etc., de manera que es puguin 
complir tots els principis d’aquesta Prnposicii, i es respec- 
tin els drets derivats de llur situació professional.)) 

Es voten, dunsts, els punts b), c) i d). 
El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat es: a favor, 57; en 

contra, 75;  abstencions, 1. 
L’apartat 4, pel que fa a l’organitzacib de la dockncia. 

Punt primer: ({No se separaran els nens ni les escoles dife- 
rents per ra6 de llengua ...)) 

(La seriyora Mata dernana per parlar.) 
La Sra. MATA: No, Diu: ({No se separaran els nens en 

El Sr. SECRETARI: Repeteixo: <(No se separaran els 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat es: a favor, 59; en 

contra, 74; abstencions, O. 
El punt següent es: {{No se separaran els nens en aules, 

encara que durant la primera etapa d’Educaci6 General 
Basica podran fer-se agrupacions puntuals i flexibles a 
classe, d’acord amb el progcbs lingüistiic dels nens.)) 

escoles diferents per raó de llengua. )) 

nens en escoies diferents per ra6 de llengua.)) 

(La senyora Mata demanaaper parlar.) 
La Sra, MATA: Perdoni. Em penso que quedaria més 

clar si es digués mo  se separaran tampoc en aules dife- 
rents per aquesta rai,)), és a dir, per la matcixa ra6 lin- 
güística, de llengua, ch?. {(No se separaran tampoc en au- 
les diferents per aquesta raó, encara que durant...)) 

EI Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
El Sr. SECRETARI: S’ha entes bé aixb, no? 
El Sr. PRESIDENT: Vots en contra? 
Abstencions? 
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El Sr. SECRETARI: El resultat es el següent: a favor, 
34; en contra, 75; abstencions, 24. 

Si, i ara donarem lectura als dos punts segiients perque 
es puguin votar colijuntarnent. El punt b) diu: ((La forma- 
cii, en llengua castellana i en llengua catalana es fara, sem- 
pre que sigui possible, pel mateix mestre de classe fins at 
darrer n i v d  de l’etapa. d’Educaci6 Gcneral Basica,)) Punt 
c): ci.Primera etapa}). Quk he ctit? Ah, si, ({primera eiapa. 
Pcl mateix mestre de classe fins al darrer nivell de la pri- 
mera etapa d’Educació General E3Bsica.n I el punt c) diu: 
((Mentre, cxcepciorialrncnt, sigui necessari mestre de ca- 
tali, aquest seri  integrat en l’equip pedagogic en igualtat 
de condicions, i podri ser mestre de diverses irees, sempre 
que tingui la titulacib adequada, H 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions ? 
El Sr. SECRETART: El resultat e s :  a favor, 5 8 ;  en 

contra, 7 5  ; abstencib, cap, US. Pel que fa a l’organitzacio 
del sistema educatiu: a) S’claborara urgentment un mapa 
de planificació lingiiistica ajustat a la realitat existent en la 
pobiacib i en les escoles, i que permetri projectar i recon& 
xer anualment I’evolucib d’aqucstes realitats, i una Comis- 
sió parlamcntaria cn fara el seguiment,)} 

El Sr. PRESIDENT: Vots R favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
131 Sr. SECRETARI: Resultat: a favor, 58; en contra, 

75 ; abstencions, cap. 
El Sr. COLOMINES: N o  havent-hi presentat cap,.. no 

es  podrien votar el b), el c)..,? 
El Sr. SECRETARI: El b) si, ei senyor Hidalgo l’lia de- 

manat. Ara llegirem el b): (i.D’acord amb tots els anteriors 
principis, i a rnks de I’establert en els concursos generals de 
trasllats, seran criteris d’adscripció de professorat, a més 
dels esmentats, primer: la seva formncio lingüistica pro- 
fessional. Segon: la situació lingüistica de la població es- 
colar, Tercer: la necessitat de professorat en cada centre, 
en mathria lingüística. E’establert en aquest apartat es 
tindra en compte pel Consell Executiu de la Generalitat en 
la regulació de les plantilles dels centres, )) 

El SI-. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr, SECRETARI: Resultat: a favor, 5 7 ;  en contra, 

í ara agrupem la resta del punt cinque, que sbn els punts 
76; abstencions, cap, 

c), d), i e), que diuen: 4 t h  Generalitat dedicari els recur- 
sos necessaris a la investigacii, de solucions mctodolhgi- 
ques als problemes sorgits en l’aplicació d’aquests princi- 
pis, així com fomentara la confeccib del material escolar 
adequat a les esmentades solucions.}) Punt d): ((Per tal 
d’assegurar el coneixement de la llengua catalana al millor 
i al més aviat possible, la Generalitat far& un pla de creació 
d’escoles brcssol i parvularis en les zones que el mapa de 
planificació lingüistica indiqui.)) Punt e):  ({S’organitzari 
una discussi6 generalitzada per part de tots els ense- 
nyants, de l’aplicació d’aqucsts principis, aixi com una 
inassiva campanya de lliurc aplicació a tots els sectors 
afectats dc la població. La Generalitat podrii autoritzar els 
procediments cxperimentals que es proposin en conse- 
qükncia, sempre que en controli els resultats i n’asseguri 
els objectius. )) 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vats cn contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat és el segiicnt: a favor, 

Donem lectura al punt sise, que tamhk s’ha demanat 

El Sr, PRESIDENT: Per6 tot sencer. 
El Sr. SECRETARX: Tot sencer, 6s clar. ((Pel que fa al 

tractament de la Ilengua a les escoles de la Vall d’Aran: a) 
I’aranks scri ensenyat i emprat a les escoles com a primera 
llengua dels nens que ja la parlin, i com a segona Ilcngua, i 
llengua prbpia dc la Vall d’Aran, els altres, seguint cls 
principis d’aqucsta Proposicib. b) El Consell Exccutiu po- 
sara tots els mitjans cspecificats en aquesta Proposició per 
tai d’aconseguir-ho. N 

El Sr. PRESIDENT: Vots a favor? 
Vots en contra? 
Abstencions? 
El Sr. SECRETARI: El resultat k s  el segiient: a favor, 

59; en contra, 74; abstencions, cap. 
El Sr. PRESIDENT: Em penso que no cal ara repetir el 

multat de les votacions un per un; cal només la votaciis 
sabre 1’Exposicib de Motius, o no cal? No cal. No es vota. 
Aleshores, no se sotmet a votaci6 1’Exposicib de Motius, 
no cal repetir, em sembla, el resultat de les votacions, per6 
es clar que ha estat rebutjada la Proposició no de Llei so- 
bre cl Tractament de la Llengua a 1’Ensenyament no Uni- 
versitari. 

5 7; en contra, 75 ; abstencions, 1. 

que es votis per separat? 

(h u11 quart i sis minuts de dues del migdia.) 
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