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Sessió 10.1

La sessió s’obre a les tres de la tarda i cinc minuts. Presideix la presidenta del Parla-

ment, acompanyada de tots els membres de la Mesa, la qual és assistida pel lletrat major i 

el lletrat Antoni Bayona Rocamora.

Al banc del Govern seuen el conseller d’Educació, la consellera d’Acció Climàtica, Ali-

mentació i Agenda Rural i la consellera de Cultura.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Preguntes amb resposta oral.

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 del 

Reglament).

3. Designació d’un diputat interventor per al període pressupostari del 2021 (tram. 231-

00001/13. Mesa Ampliada. Designació.

4. Decret llei 13/2021, del 22 de juny, pel qual es regula la Comissió de Garantia i Ava-

luació de Catalunya i el Registre de professionals sanitaris objectors de consciència, en 

desenvolupament de la Llei orgànica 3/2021, del 24 de març, de regulació de l’eutanàsia 

(tram. 203-00003/13). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o deroga-

ció del decret llei (text presentat: BOPC 79, 47).

5. Decret llei 14/2021, del 22 de juny, pel qual es modifica la Llei 10/1994, de l’11 de 

juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, per tal d’introduir-hi la tipificació 

com a infracció de determinades conductes d’assetjament i l’establiment de la descrip-

ció dels elements que integren la uniformitat del Cos de Mossos d’Esquadra, i pel qual  

es modifica la disposició transitòria setena de la Llei 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de 

les professions de l’esport, per deixar en suspens la vigència dels apartats 1 i 3 d’aquesta 

llei (tram. 203-00004/13). Govern de la Generalitat. Debat i votació sobre la validació o de-

rogació del decret llei (text presentat: BOPC 79, 58).

6. Proposició de llei d’estabilització de les treballadores i els treballadors del sector 

públic (tram. 202-00002/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un 

Nou Cicle per Guanyar. Debat de totalitat i votació de l’esmena a la totalitat (text presentat: 

BOPC 30, 7).

7. Proposta de resolució sobre la reforma del Codi penal i la llibertat de Pablo Hasél (tram. 

250-00097/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per 

Guanyar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Cata-

lunya i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 42, 23).

8. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de les polítiques de 

joventut (tram. 252-00006/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Par-

lamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 62, 7).

9. Proposta de resolució de creació d’una comissió de seguiment de la infància (tram. 

252-00007/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari d’Es-

querra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Can-

didatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d’En Comú Podem, 

Grup Parlamentari de Ciutadans i Grup Mixt. Debat i votació (text presentat: BOPC 62, 7).

10. Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre el model policial 

(tram. 252-00008/13). Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle 

per Guanyar, Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, Grup Parlamentari de Junts per 

Catalunya i Grup Parlamentari d’En Comú Podem. Debat i votació de la proposta de reso-

lució i de l’esmena presentada (text presentat: BOPC 73, 33).

11. Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022 (tram. 300-00028/13). Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural (tram. 300-00031/13). Grup Parlamentari 

d’Esquerra Republicana. Substanciació.
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13. Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món rural (tram. 

300-00034/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de llengües 

(tram. 300-00033/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques (tram. 300-00035/13). Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària (tram. 300-00037/13. Grup Parla-

mentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre les infraestructures aeroportuàries (tram. 300-

00018/13). Grup Mixt. Substanciació.

18. Interpel·lació al Govern sobre les polítiques urbanes de recuperació social i ambien-

tal en barris vulnerables (tram. 300-00030/13). Marc Parés Franzi, del Grup Parlamentari 

d’En Comú Podem. Substanciació.

19. Interpel·lació al Govern sobre la situació de la joventut (tram. 300-00029/13). Grup 

Parlamentari de VOX en Cataluña. Substanciació.

20. Interpel·lació al Govern sobre les beques i els ajuts universitaris (tram. 300-

00036/13). Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Substanciació.

21. Interpel·lació al Govern sobre les iniciatives per a regular el sector audiovisual (tram. 

300-00032/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana. Substanciació.

22. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les bases per a la convivència 

i per a una Catalunya de tots (tram. 302-00017/13). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació.

23. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les línies d’acció per a dur a 

terme la transformació del model econòmic (tram. 302-00018/13). Grup Parlamentari d’En 

Comú Podem. Debat i votació.

24. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la nova organització del Depar-

tament d’Economia i Hisenda (tram. 302-00024/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units 

per Avançar. Debat i votació.

25. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el pla de xoc en polítiques ac-

tives d’ocupació per a superar l’impacte de la covid-19 (tram. 302-00021/13). Grup Parla-

mentari d’Esquerra Republicana. Debat i votació.

26. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model educatiu (tram. 302-

00020/13). Grup Parlamentari de VOX en Cataluña. Debat i votació.

27. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el dret a interrompre voluntària-

ment l’embaràs al sistema sanitari (tram. 302-00019/13). Grup Parlamentari de la Candida-

tura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar. Debat i votació.

28. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la feminització del Cos de 

Bombers de la Generalitat (tram. 302-00022/13). Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-

cana. Debat i votació.

29. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació social (tram. 302-

00023/13). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació.

La presidenta

Molt bona tarda. Comencem el Ple en aquest nou horari, que segurament haurem 
d’anar incorporant per la quantitat de grups que formem part d’aquest Parlament en 
aquesta legislatura.

Paraules en record d’Amadeu Colldeforns i Margalló

I, abans de començar, voldria fer tres referències a tres qüestions, una d’històrica 
i dues de relacionades amb fets que hem viscut en els darrers dies.
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Ahir, 19 de juliol, va fer exactament vuitanta-cinc anys que un membre d’aquest 
Parlament, Amadeu Colldeforns i Margalló, diputat d’Esquerra Republicana, moria 
a tocar de les Drassanes, juntament amb el seu pare, víctimes de la revolta militar 
del 18 de juliol. Tenia quaranta-quatre anys. I molts anys després, el 2016, aquest 
Parlament va fer efectiu l’acord d’instal·lar una placa en memòria de qui –cito tex-
tualment– «fou digne company que va donar la vida pel triomf de les llibertats de 
Catalunya i del poble». (Aplaudiments.)

Aquesta placa la tenim aquí –no sé si tots la coneixen i l’han vista–, al final de 
l’hemicicle, a la banda dreta, per honorar totes les víctimes de l’aixecament militar i 
de la dictadura franquista. I, per tant, em semblava que avui, vuitanta-cinc anys des-
prés d’aquest fet, era important començar el Ple fent-hi referència.

Paraules de suport a les persones afectades pels incendis forestals

D’altra banda, vull transmetre també el meu suport a les persones afectades pels 
incendis de la setmana passada tant a Martorell, Collserola i el cap de Creus com 
a l’Ametlla de Mar. I transmetre el meu agraïment –i estic segura que el de tot el 
Parlament– a tots els serveis d’emergència, de bombers, als alcaldes, als municipis 
afectats i a tots els voluntaris que han treballat perquè aquests focs fossin controlats 
i extingits.

Com hem pogut comprovar, els boscos del nostre país es troben en una situació 
d’un risc d’incendi molt elevat, i per això tots hem d’extremar les precaucions i evi-
tar que, per una negligència, com va ser el cas en alguns d’aquests incendis, haguem 
de lamentar danys tan terribles com les conseqüències d’aquests incendis forestals.

Manifestació de condol per les víctimes de les pluges torrencials 
al centre d’Europa

I, així mateix, aquest cap de setmana hem vist com en el centre d’Europa, espe-
cialment a Alemanya i a Bèlgica, es patien les conseqüències tràgiques d’unes plu-
ges torrencials que s’han cobrat la vida de prop de dues-centes persones, amb cente-
nars de desapareguts i deixant un rastre de destrosses i de desolació al seu pas. Des 
d’aquí mostrem tot el condol per les víctimes, i hem traslladat, a través dels seus par-
laments, la solidaritat als països europeus afectats.

Aquests episodis meteorològics extrems són malauradament cada cop més fre-
qüents a causa del canvi climàtic. El Gloria, el Filomena, el Dana, que els hem vis-
cut directament, però també la sequera i les temperatures extremes o la virulència 
creixent dels incendis forestals, són els exemples més crus i més devastadors de 
que estem en una situació d’emergència climàtica que ens obliga a actuar de forma 
immediata.

Compliment de la Moció 111/XII, sobre les operacions de rescat 
a la Mediterrània i les polítiques d’acollida de migrants

També, finalment, sobre les operacions de rescat a la Mediterrània i les políti-
ques d’acollida de migrants, els informo que, segons dades oficials de l’Organització 
Internacional de les Migracions, en els primers sis mesos d’aquest any 2021 han es-
tat 1.146 les persones que han perdut la vida intentant arribar a Europa.

I també en l’episodi que vivim, encara, de la pandèmia, tenim ja 22.340 persones  
mortes de covid, amb un nombre d’ingressats molt elevat, 1.823 en aquests mo-
ments, 307 dels quals són casos que estan encara a l’UCI. Per tant, prenguem cons-
ciència de tota aquesta situació que estem patint i extremem, també, les precaucions.
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En aquest sentit, abans de començar ja a passar a l’ordre del dia, els recordo que 
la llista de les preguntes a respondre demà oralment al Ple està inclosa en el dossier 
i que, d’acord amb l’article 164 del Reglament, se substanciaran demà dimecres a les 
9 hores, com apareix en el primer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió plenària.

Interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària (retirada)
300-00037/13

Així mateix, els faig avinent ja des d’ara que el Grup Parlamentari de Junts per 
Catalunya ha retirat la interpel·lació al Govern sobre la situació sanitària, que figura-
va al setzè punt de l’ordre del dia, i, per tant, no se substanciarà avui a la tarda.

I, finalment, de conformitat amb l’acord de la Mesa i la Junta de Portaveus sobre la  
celebració en format reduït de les sessions plenàries, ateses les circumstàncies de  
la pandèmia de la covid-19, hi ha seixanta-set diputats que han delegat el seu vot per 
demà dimecres.

Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions 
(art. 49.2 del Reglament)

A continuació, doncs, substanciarem ja el segon punt de l’ordre del dia, que és la 
comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions. De conformi-
tat amb l’article 49.2 del Reglament, la nova composició de les comissions del Sín-
dic de Greuges, de la Sindicatura de Comptes, de Justícia, de Recerca i Universitats, 
i d’Acció Climàtica, ha de ser comunicada al Ple. Atès que també ja estan incloses 
al dossier de ple, que ha estat distribuït, els prego que se n’eximeixi la seva lectura. 
(Pausa.)

Interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 2021-2022
300-00028/13

I, per tant, complint el que estableix l’article 49.2 del Reglament, passem al se-
güent punt de l’ordre del dia, que és la interpel·lació al Govern sobre el curs escolar 
2021-2022, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. I té 
la paraula, per fer l’exposició de la interpel·lació, la diputada senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputades i diputats... Honorable conseller, vam 
tenir l’oportunitat fa unes setmanes d’escoltar-lo a la compareixença que va fer a la 
Comissió d’Educació, de conèixer una mica més l’enfocament que vostè vol donar 
al departament. I li vam dir que, tret d’alguna excepció, penso que podríem arribar a  
compartir diagnòstic, així en general, de la situació en què es troba l’educació a Ca-
talunya.

Però el que cal ara és posar fil a l’agulla per reforçar el sistema educatiu. Ja no 
tant perquè ens trobem a la sortida –o, almenys, així ho esperem– d’una pandèmia, 
sinó perquè aquesta ha tornat a posar de manifest la fragilitat i les debilitats d’aquest 
sistema, després de tants anys de paràlisi i d’abandonament de la comunitat educa-
tiva que hem patit dels diferents governs independentistes. I d’aquí a vuit setmanes, 
aproximadament, vostè tindrà la primera gran prova de foc, que és l’inici del curs 
escolar, per concretar millores en l’educació de Catalunya.

I, evidentment, hem d’aprendre del que s’ha fet bé aquests mesos: hem reconegut 
la tasca impressionant que han fet els diferents centres educatius –direccions, do-
cents, personal de suport educatiu, personal d’administració i serveis– i l’èxit dels 
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diferents protocols que s’hi han aplicat, gràcies especialment a aquest esforç titànic i 
a la responsabilitat de tothom –també alumnat i famílies.

Però el proper curs –com deia, si un mira enrere, i no dos anys enrere, sinó deu 
anys enrere...– no pot ser només un curs, diguem-ne, per recuperar aprenentatge per-
dut en els últims dos anys o un curs per mirar de compensar, sinó que hauria de ser 
un curs de revulsiu i d’impuls cap a l’educació de qualitat que desitgem..., que una 
majoria del conjunt dels ciutadans desitja per als seus fills i per a les seves filles:  
una educació com a pilar de progrés, d’igualtat d’oportunitats i de cohesió, amb es-
coles excel·lents.

I la primera pedra a la sabata que ens trobem o que es trobaran vostès –i no pe-
tita– és no disposar d’un pressupost, que és on s’haurien de veure concretades les 
seves prioritats, més enllà de les seves paraules. Vostès s’hauran de moure amb el 
marge que els permetrà un pressupost prorrogat, que va néixer obsolet ja el 2020, en 
plena pandèmia, pensat per al món anterior a la covid i el seu impacte socioeconò-
mic i educatiu, sense tocar capítol I, sense nous programes, sense poder cofinançar 
potser projectes que podrien ser susceptibles de rebre els Next Generation i que hau-
ríem d’aprofitar, també, per consolidar. I, per tant, la primera pregunta és com enfo-
ca això, conseller.

Però, en tot cas, jo vaig sentir que reconeixia que eren conscients de tota la feina 
que tenen per fer, que no la poden fer tota de cop, i, per tant, li proposo que parlem 
de prioritats. Ha de ser una prioritat o no, avançar cap a un model d’escola inclusiva? 
Des del Grup Socialistes i Units per Avançar creiem fermament que sí.

I n’hi posaré alguns exemples. Els mitjans de comunicació recentment s’han fet 
ressò del cas d’un nen –l’Aleix– amb una malaltia minoritària, al qual el departa-
ment no va permetre en un primer moment ser escolaritzat en una escola ordinària, 
quan era l’opció triada per la seva família. Finalment, el departament ha hagut de fer 
marxa enrere, a petició del síndic, i habilitar els recursos necessaris per atendre ade-
quadament aquest nen, a qui, d’entrada, doncs, havien exclòs del sistema educatiu. 
Això no és escola inclusiva.

També tenim dades dels professionals dels EAPs, que vostè mateix, doncs, ens 
ha..., en una resposta escrita a una pregunta del meu grup se’ns informa que n’hi ha 
844, de professionals, per atendre milers de nens i nenes amb alguna necessitat espe-
cífica de suport educatiu a les diferents etapes –només 44.000 a secundària. Doncs 
bé, segons aquestes dades, les ràtios d’aquests professionals són, en el cas dels psi-
copedagogs, vuitanta-un alumnes per professional; en el cas dels treballadors so-
cials, 246 alumnes per professional. I això, conseller, ho trobem inacceptable.

És inacceptable per als professionals, que estan sotmesos a moltíssima pressió 
per atendre tots aquests nens i nenes. Amb una reunió..., cada quan? Cada trimestre, 
el que té sort. Inacceptable per als docents a l’aula, que ja no saben com fer-ho, espe-
cialment a la secundària, per poder donar una atenció individualitzada a determinats 
perfils que la necessiten de manera creixent. I el més important: és inacceptable que 
molts alumnes no puguin rebre aquesta atenció adequada dins el sistema educatiu 
per manca de recursos o de determinació del Govern quan és una qüestió d’igualtat 
d’oportunitats, quan podrien prevenir l’abandonament escolar prematur que fins i 
tot, en termes econòmics, ens sortiria més car en un futur.

I això, conseller, sumat a l’emergència que tenim ara de salut mental, o, si es vol, 
una necessitat de millora del benestar emocional de molts joves, que hi hem vist 
incrementar els trastorns d’ansietat, trastorns alimentaris, de conducta, intents de 
suïcidi –això ja són paraules majors–..., li volem demanar, doncs, com abordarà en 
aquest proper curs aquesta qüestió.

Té unes setmanes per endavant, abans de l’inici de curs. Li demanem que bus-
qui solucions. És necessari que es reforci la formació dels professionals –i això..., ho 
celebrem, si s’ha fet–, però és imprescindible contractar més professionals. Avui em 
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sembla que fa poques hores han aprovat alguna novetat amb relació a això; esperem, 
doncs, que també ens ho pugui explicar.

I esperem que quatre anys més tard del no desplegament del decret d’inclusiva 
facin alguna cosa més que no encarregar un informe per avaluar l’estat d’aquesta 
implantació. Tothom sap que no s’ha desplegat, aquest decret, i, per tant, el que li 
demanem és un decret urgent per accelerar aquest desplegament, que va vinculat, 
necessàriament, a més recursos.

I, en segon lloc, a la seva darrera compareixença vostè donava un titular que ens 
va agradar, i és que havia de ser la legislatura de la formació professional. Però, més 
enllà dels titulars, les coses s’han de fer ben fetes, i amb què ens hem trobat? Ens 
trobem amb milers de joves que, fet el procés de preinscripció en cicles formatius 
de tot Catalunya, no tenen plaça garantida a l’educació postobligatòria per manca 
d’oferta: més de set-cents a Terrassa, més de sis-cents a l’Hospitalet, més de 2.500 
a Barcelona... Com pot ser que no hagin planificat i previst una oferta a nois i noies 
que fa tretze anys que estan al sistema educatiu, que no són nouvinguts, tant de ci-
cles com de batxillerat? Com pot ser que allà on existeixen consells territorials de la 
formació professional no se’ls hagi consultat sobre la planificació de l’oferta? És que 
és molt greu, que passi això a Catalunya, quan tenim un abandonament escolar del 
disset per cent, que estem lluny del deu per cent que marca la Unió Europea.

I miri, fa uns anys, quan hi havia el Govern d’entesa, el creixement de la deman-
da educativa es va acompanyar amb la construcció de molts centres educatius, però 
en aquests últims anys, quan el boom demogràfic passava a la secundària, aquí es va 
optar per estalviar, per deixar de construir instituts, i així tenim avui la secundària 
de saturada. És veritat que han avançat molt en la creació d’instituts escola –perme-
ti’m que ho digui..., no tant perquè creguin massa en el model, sinó perquè no hi ha 
centres de secundària. Però, sigui com sigui, conseller, li demanem què pensa fer 
per garantir que aquests estudiants puguin seguir desenvolupant els seus estudis el 
proper curs, si augmentaran les famílies de cicles formatius allà on calgui i quines 
opcions estan treballant per solucionar aquest dèficit alarmant de places de formació 
de cara al proper curs 21-22.

Perquè li vull recordar que la LEC estableix, en l’article 44, que l’Administració 
educativa ha de garantir que l’oferta educativa de totes les etapes ha de satisfer les 
necessitats d’escolarització de tot l’alumnat. Per tant, espero, conseller, que em pu-
gui donar una resposta a tot això.

I, d’altra banda, vostè em va comentar que tots els centres de formació professio-
nal farien dual el proper curs, a l’empresa, i aquí novament també li dic que les coses 
s’han de fer ben fetes. Vostès, sis anys més tard d’una llei que tampoc han desplegat, 
ara el que fan és demanar als ajuntaments d’un dia per l’altre que facin la feina que 
vostès no han fet, és a dir, que es cuidin de la gestió entre els centres educatius, entre 
les empreses... Que, escolti, ens sembla molt bé que es faci aquesta interlocució per 
millorar la planificació, per disposar d’aquest mapa de necessitats i d’oferta educati-
va de formació professional al territori, però es fa amb molts anys de retard, i no es 
pot demanar als ajuntaments que facin ells el que vostès no han fet sense posar re-
cursos, diguem-ne, a disposició.

I el darrer dia també li vaig demanar per l’Agència Pública de Formació i Quali-
ficació Professionals, si es desenvoluparà o no, si penjarà o no de Presidència... Em 
va comentar que encara no ho tenien clar. Per tant, no sé si avui ens ho pot aclarir, 
però, en tot cas, és fonamental que vostès impulsin, juntament amb els ajuntaments, 
aquesta interlocució entre el món educatiu i els centres i el teixit econòmic i social.

Tenim municipis –i puc parlar de Tortosa, per posar-ne un exemple– amb em-
preses que volen fer una formació dual perquè no troben treballadores i treballa-
dors qualificats per desenvolupar la seva tasca, i, en canvi, taxes d’atur juvenil molt 
importants, i no aconseguim desencallar aquests temes. I, per tant, li demano aquí, 
doncs, empenta perquè la millora educativa no es carregui només sobre el volunta-



DSPC-P 14
20 de juliol de 2021

Sessió 10.1 9 

risme. És a dir, sempre ho hem dit: allà on hi ha un regidor o regidora interlocutor 
amb empreses i centres, la cosa va bé; allà on tenim professors i professores que te-
nen ganes de buscar convenis amb empreses, la dual tira endavant. Però l’educació 
no s’aixeca només en base al voluntarisme, o, almenys, no l’educació de qualitat i 
equitativa que volem.

I, d’altra banda, aquest proper curs, si no canvien les coses, començarà amb una 
retallada de recursos en aquells centres educatius més vulnerables. Vostè ens han dit 
en diverses ocasions que, malgrat aquesta nova catalogació que s’ha fet en base a da-
des anteriors a la pandèmia, els centres que perdin aquesta catalogació de màxima 
complexitat no perdran tots els recursos que tenen assignats, però a la pràctica sa-
bem que en perdran, perquè tenim les cartes que des del departament s’envien a les 
direccions en què els informen que perdran recursos, i, per tant...

És veritat que aquells centres que han fet més soroll han aconseguit que la reta-
llada sigui més petita, però no deixa de ser una retallada de docents, de professio-
nals, que es traduirà en una pèrdua d’hores d’atenció a l’alumnat que pot afectar uns 
dos-cents centres educatius. Que, a més a més, pot dificultar accedir a programes 
com el pla de millora d’oportunitats educatives, com el programa Èxit. Només a 
Girona, per exemple, tenim que, per set centres que guanyen recursos, en perdrien 
vint; a Barcelona, per dos que en guanyen, en perdran vint-i-tres, si no fan un re-
plantejament.

I, per tant, conseller, crec que ha de rectificar i mantenir tots els recursos exis-
tents, aportant-ne més a aquells centres que ja amb dades anteriors vèiem que ne-
cessiten més assignacions; però, en tot cas, no treure recursos de la resta, ni tan sols 
d’aquells centres a qui s’havia dit que mantindrien els recursos covid i que ara els 
diuen que no. Per tant, criteri pedagògic per sobre de l’econòmic, perquè el nostre 
sistema no es pot permetre més retallades. Posem la lluita contra la segregació i les 
desigualtats educatives al centre de les polítiques del departament.

Ja ho veu, conseller, no ens resignem; no ens podem resignar a que el proper curs 
torni a ser un curs perdut. Des del nostre grup li volem demanar que aprofiti aques-
tes setmanes de què disposa abans de l’inici de curs per trobar solucions a aquestes 
qüestions concretes que li acabo de plantejar, perquè ens semblen prioritàries i ne-
cessàries per sortir d’aquest «qui dia passa any empeny» en què fa anys que està ins-
tal·lat el departament.

Moltes gràcies. I en el segon torn li plantejaré algunes altres qüestions.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Moltes gràcies, diputada. Té ara la paraula el conseller senyor Josep González 
Cambray.

El conseller d’Educació (Josep González Cambray)

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Diputades, diputats... Diputada Niubó, no la 
veig..., ah, sí, aquí. (El conseller riu.) Breument, permeti’m que... Abans d’entrar a 
parlar del curs vinent i anar-li responent a tots els temes que ha plantejat, voldria fer 
quatre pinzellades molt ràpides del context del que venim, eh? Ho he fet en seu par-
lamentària, però cal seguir fent-ho.

Hem pogut mantenir les escoles obertes i segures durant tot el curs amb la mà-
xima presencialitat possible. I això ho hem fet perquè el sistema educatiu català ha 
estat a l’alçada, i ho hem fet gràcies a la implicació i a l’esforç dels nostres professio-
nals, dels ajuntaments, de les famílies, de l’alumnat i del Departament de Salut. Per 
tant, aquest agraïment, un cop més. I ens ho hem de dir tantes vegades com calgui, 
perquè no tots els països del nostre entorn han mantingut les escoles obertes tots els 
dies del curs escolar; de fet, la majoria de països del nostre entorn –França, Alema-
nya, Itàlia, Gran Bretanya...– no ho han fet. 
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Això, d’alguna manera..., abans de que hi hagin altres debats de cara al curs 
vinent, eh?, això ens assenta les bases del que ha de ser el proper curs: el proper  
curs ha de ser..., escoles obertes i escoles segures, independentment de com estigui 
la pandèmia, i, evidentment, prenent màxima seguretat, màxima prudència, totes les 
mesures necessàries, com sempre hem fet, per tal de que les escoles no siguin –i no 
ho han estat mai– multiplicadores i amplificadores del virus.

De cara al curs vinent. De cara al curs vinent, vam enviar unes instruccions als 
centres, uns plans d’actuacions, i els centres s’han organitzat. Com s’han organitzat? 
De manera similar a com està acabant aquest curs: amb grups estables de convi-
vència –màxima seguretat i màxima prudència, els deia. I, per tant, aquesta serà la 
línia en què actuarem. A mesura que vagi avançant el curs, en funció de la situació 
epidemiològica i en funció del calendari de vacunació, anirem veient quines mesu-
res es poden flexibilitzar al servei de la pedagogia –mesures sanitàries al servei de 
la pedagogia–, amb aquesta mirada sempre a la sanitat, cent per cent de prevenció, 
però també amb aquesta mirada pedagògica de que estem dins d’un centre educatiu.

Vostè parlava de recursos, eh? Comencem a parlar una mica de recursos. Aquest 
any al sistema educatiu català vam aprovar un pressupost el 2020 que venia del 
pressupost del 2017. Vam aprovar un pressupost del 2020 i ens ve una covid, ens ve 
una pandèmia. Llavors, el que va fer aquest Govern, el que va fer el Departament 
d’Educació, és incorporar dins del sistema educatiu recursos addicionals, perquè en-
teníem que estàvem en emergència educativa i que era imprescindible fer-ho.

I, per tant, vam incorporar, per una banda, 8.258 nous professionals al sistema 
educatiu, addicionals, amb perfils docents, amb perfils de mestres i professorat, i 
amb altres perfils d’atenció educativa i amb altres perfils professionals.

Alhora, vam dedicar molts recursos a accelerar el desplegament del pla d’educa-
ció digital. Enteníem que aquesta és una transformació que també requereix el sis-
tema educatiu. I, per tant, hem dedicat molts recursos..., més de 300.000 ordinadors 
en un any dins dels centres educatius: 220.000 per a l’alumnat i 75.000 per al pro-
fessorat.

I, després, un altre àmbit on hem posat molt l’accent, també –i vostè també s’hi 
referia–, és la vulnerabilitat dels nostres infants i joves. Tenim més alumnes vulne-
rables dels que teníem abans de la pandèmia, i els que eren vulnerables encara ho 
són més. I, per tant, hem fet un pla de millora d’oportunitats educatives on hem po-
sat l’accent en dedicar recursos en funció de les necessitats de cadascun dels centres 
del nostre país.

I vostè ho deia, eh?, a l’inici de la seva intervenció: «Compartim bona part del 
diagnòstic», però és ben cert que el repte sempre està en l’execució, el coneixement 
sempre precedeix el canvi. Per tant, el repte estarà en fer que les coses passin; el rep-
te estarà en fer que totes les polítiques del Departament d’Educació tinguin impacte 
dins d’una aula, sempre al servei de l’alumnat i al costat dels nostres mestres i pro-
fessorat.

I per això també coincidim que estem davant d’una nova etapa educativa, perquè 
hem de ser capaços de continuar desplegant polítiques educatives, algunes de les 
que estaven en marxa, d’altres que fem de noves... Però també, sobretot –sobretot– 
hem de ser capaços d’aprendre del que ens ha passat amb la covid i d’aprendre de tot 
el que la covid també ha implicat dins del sistema educatiu català.

Per tant, aquest 2021 estem en pressupost prorrogat i hem de ser capaços de prio-
ritzar. Vostè també ho deia: «Hem de ser capaços de prioritzar, no es pot fer tot al-
hora.» En el sistema educatiu, com més recursos vinguin, millor, però hem de saber 
prioritzar quines mesures tenen més impacte dins de l’aula i quines, tot i tenint-ne, 
doncs... Hem de triar: els recursos públics són limitats, i, per tant, haurem de triar 
quines són les actuacions que implementem dins del sistema educatiu que ara no hi 
són, sempre amb marge de millora –sempre amb marge de millora. Qui vulgui es-
tabilitat que no es dediqui a l’educació, qui vulgui que les coses continuïn una mica 
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com sempre que no es dediqui mai a l’educació. L’educació és un àmbit i és un món 
on mai ens acabarem els reptes, i, per tant, en aquest sentit, sempre tindrem marge 
de millora.

Vostè parlava de l’escola inclusiva. Hi estem d’acord: ens queda molt camí per 
fer, en l’escola inclusiva. És ben cert, que hem fet camí, però ens queda camí per fer. 
Serà una de les prioritats, però, en tot cas, tampoc no arribarem a l’escola inclusi-
va d’un any per l’altre per molt pressupost que incrementem. Al final, quan tindrem 
escola inclusiva? Tindrem escola inclusiva quan qualsevol infant i qualsevol jove, 
qualsevol alumne nostre, arribi a un centre educatiu amb tots els recursos necessaris.

De la mateixa manera que cobrim necessitats d’escolarització amb mestres i pro-
fessorat, hem de cobrir necessitats d’escola inclusiva independentment de la partida 
pressupostària, perquè, si no, sempre ens quedarà curta. Per molt que incrementem 
la partida, aquell curs sempre ens vindran més alumnes, i sempre tindrem el cas 
concret que ha dit vostè, que aquell alumne concret no té l’atenció que requereix. Per 
tant, a l’escola inclusiva hi arribarem en el moment on tot l’alumnat que està en un 
centre educatiu va acompanyat de tots els recursos necessaris.

Parlava vostè del reforç de la formació. De fet, és un dels àmbits que més can-
viarà en aquesta nova etapa del sistema educatiu català, però volem fer també una 
formació diferent de la que fèiem fins ara. Aprofitarem la formació que s’està fent 
i està funcionant, però sobretot volem fer formació molt alineada amb necessitats 
concretes de cada centre educatiu i que acompanyi dins de les transformacions dels 
centres, que tingui transferència al darrere de tota la formació que realitza un pro-
fessional que es dediqui a l’educació.

Deia vostè el tema de la creació de... Dos acords de govern avui –perdó–, dos 
acords de govern. El primer acord de govern: avui hem ampliat els professionals 
per al proper any als centres educatius catalans. Com vostès saben, ara tenim una 
demografia que ens diu que tindrem més alumnes a secundària, i, per tant, avui el 
Govern, el Govern del nostre país, ha aprovat una ampliació de recursos pel que fa a 
mestres, professorat, personal d’administració i serveis, escola inclusiva..., personal 
d’atenció educativa de cara a aquest creixement a secundària.

I avui el Govern ha fet una altra cosa, en la nostra aposta per l’educació pública 
i per fer més centres: avui el Govern ha creat dos escoles, ha creat dos instituts, i ha 
creat de cara al curs vinent deu nous instituts escola, un model que ens creiem, per-
què aporta molt valor afegit dins del sistema educatiu català.

Vaig dir que seria la legislatura de l’FP, i ho ha de ser, i tant –ho ha de ser. És una 
molt bona notícia, que hi hagi més demanda en l’FP. Aquí ens hem trobat un incre-
ment d’un vint-i-tres per cent als cicles formatius de grau mitjà i d’un disset per cent 
als cicles formatius de grau superior. És una bona notícia, li deia, perquè ens posa 
l’FP en el moment en el que ha d’estar. També coincideix amb un moment on arri-
bem a la postobligatòria, pel que fa a la demografia, amb una quantitat d’alumnes 
molt rellevant. És una etapa no obligatòria, i, per tant, aquí, entre demanda i ofer-
ta, també hi hem de posar la variable de sortida professional, de teixit empresarial 
d’ocupabilitat.

L’oferta pel que fa al curs 21-22 amb relació al curs anterior ha crescut amb 141 
nous cicles, i és una oferta en què el creixement ha vingut molt relacionat amb pro-
grames de formació bàsica, de PFIs i d’IFEs, també, al costat dels vulnerables, en la 
línia del que li comentava fa un moment.

Aquesta setmana..., divendres va acabar la matrícula dels cicles formatius de 
grau mitjà, i, per tant, ara tindrem una foto més actualitzada dels que s’hi han acabat 
matriculant. I, per tant, aquesta setmana el que farem serà: en funció de les matrí-
cules que tenim, en funció d’aquesta ocupabilitat d’aquests cicles formatius... Perquè 
l’increment s’ha aportat bàsicament en l’àmbit sanitari i en l’àmbit de l’educació fí-
sica, i, en canvi, hi ha molta disminució de sol·licituds en l’àmbit de l’hostaleria, el 
turisme i l’oci. Per tant, haurem de veure en quins llocs realment hi continua havent 
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molta més demanda que oferta, en quins cicles concrets, i, tractarem, en la mesura 
que sigui possible, d’ampliar aquesta oferta de cicles formatius.

I permeti’m que li vagi responent també a altres temes. L’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals dependrà de Presidència, estarà a Presidència. 
Hi participem el Departament d’Empresa i el Departament d’Educació, i bàsicament 
ha de vetllar per aquesta integració de tota la formació professional, tant inicial com 
ocupacional –aquesta formació dual a la que feia vostè referència–, i, sobretot, per 
un tema molt important: tota la part d’orientació i d’acreditació de nous perfils pro-
fessionals i de treballadors, perquè s’incorporin, també, a la formació professional.

I, després... Tinc poc temps; si m’ho permet vostè..., m’ha quedat només penjat el 
tema dels centres de complexitat, que després li asseguro que l’hi respondré.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, conseller. Ara, en torn de rèplica, té la paraula la senyora Esther Niubó.

Esther Niubó Cidoncha

Gràcies, conseller, per la seva resposta i les informacions que ens ha donat. Jo  
crec que, sobre escola inclusiva, més o menys amb les dades que ens ha donat  
de l’acord de govern, doncs, ens podem fer una idea d’aquesta ampliació de personal 
que faran.

Sobre la formació professional, si no ho he entès malament, en funció del tanca-
ment de les matrícules ampliarien la formació perquè cap alumne, no?, dels que ha 
fet una preinscripció –en tot cas, m’ho dirà després– i que no tenien places..., veu-
rem si en determinats àmbits podrien continuar-la.

I, malgrat que el tercer tema, el tema dels centres educatius..., la nova catalogació 
en funció de la complexitat, me la deixa per al segon torn, sí que vull dir-li que és 
molt greu. És a dir, en alguns centres hem sabut que de la proposta inicial de retallar 
docents, de cinc –o d’altres professionals– ha passat a un i mig, però, en tot cas, no 
deixa de ser una retallada. I, per tant, li demanem que s’ho pensin bé, perquè és co-
mençar amb mal peu, i amb molt mal peu. Jo crec que n’ha de ser conscient.

Però una altra qüestió que ens interpel·la que no he pogut tractar en el primer 
torn és el repte de la universalització de l’etapa educativa zero-tres. Com vostè sap, 
venim d’un abandonament de vuit anys per part del Govern d’aquesta etapa educati-
va, d’una recuperació en el darrer pressupost d’una partida que encara està un onze 
per cent per sota del que es va acordar fa deu anys. En tot cas, vostès ara expressen 
la voluntat d’avançar en aquesta gratuïtat, però no ens diuen ni com ni amb quin 
pressupost, i, per tant... I li agrairíem que ens pogués concretar una mica aquest 
tema, perquè ens estem jugant un model educatiu de molta qualitat que es va crear 
entre tots que fa una funció social molt important, evidentment, en termes de con-
ciliació.

I entenem que tenen dos opcions: tenen l’opció d’aportar més recursos als ajunta-
ments per avançar en aquesta gratuïtat, donat que la major part de les escoles bressol 
públiques són de titularitat municipal –de fet, n’hi ha mil de municipals per quaran-
ta-dos que són de titularitat del departament–, o subvencionar places que permetin 
ampliar l’oferta pública preservant qualitat, i, per tant, fer això, o, de manera com-
binada, amb diàleg... I, per tant, el que els demanem és que no trenquin el model, 
que dialoguin, que aportin recursos i sobretot que legislin o legislem per afavorir-hi 
especialment l’accés d’aquells infants que més ho necessiten i que no són necessà-
riament els que més sol·liciten aquestes places. Però, en tot cas, ens agradaria saber 
quines novetats hi haurà en matèria de zero-tres el proper curs, més enllà, doncs, 
dels anuncis que hem vist que es feien.

D’altra banda, tenim..., seguim tenint a Catalunya una bretxa molt important pel 
que fa al domini de l’anglès entre l’alumnat segons la renda de les famílies, i la ma-
jor desigualtat a tot Espanya en funció de si l’escola on s’estudia és pública o priva-
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da. I, per tant, des del nostre grup creiem que cal fer una aposta molt clara per l’an-
glès: cal multiplicar la formació del professorat, cal incorporar més especialistes al 
sistema, calen més places a les escoles oficials d’idiomes. I, per tant, cal una estra-
tègia de país, i nosaltres hi tornarem a insistir. I li vull demanar també si, de cara 
al proper curs, veurem alguna millora en aquesta direcció, si haurem d’esperar en el 
millor dels casos a tenir nou pressupost, si tenen realment un pla per millorar aques-
tes competències de la ciutadania a Catalunya. I, per tant, aquí també li demanaria 
que ens ho pogués explicar.

També ens preocupa la situació dels interins, les interines, les TEI i tants altres 
professionals que fa anys que estan en el sistema educatiu amb abús de temporali-
tat. Ens agradaria saber quina solució estan treballant al departament en el marc 
d’aquesta nova normativa estatal per garantir aquesta estabilització, que és clau per 
a la qualitat de l’educació.

Igualment, cada cop és més important també el temps educatiu que es realitza 
fora de l’àmbit lectiu, on les desigualtats creixen de manera accelerada. També li vo-
lia demanar quines novetats hi tindrem, si realment hi haurà una política pública en 
el fora escola –i, per tant, polítiques per afavorir, per exemple, l’accés a activitats ex-
traescolars per a l’alumnat vulnerable, per exemple– que estigui impulsada pel propi 
departament, o si seguirem, diguem-ne, mirant cap a una altra banda i fomentant, 
d’aquesta manera, les desigualtats educatives.

I, per últim, però no menys important...: la setmana passada coneixíem unes da-
des molt preocupants que afectaven especialment la població infantil i juvenil a Ca-
talunya sobre risc de pobresa. I, per tant, li volíem demanar directament quin pla de 
xoc veurem al sistema educatiu el proper curs per abordar aquest fenomen i la situa-
ció de tants nens i joves en situació d’exclusió.

Recuperaran els menjadors als instituts amb els ajuts associats? O haurem de se-
guir des del món municipal conveniant amb entitats del tercer sector i portant a jo-
ves a menjadors socials? Vostè mateix –avui mateix ens arribava una resposta– ens 
deia que hi va haver tretze mil ajuts de menjador en alumnes de sisè de primària i 
que a primer d’ESO n’hi va haver tres mil; de tretze mil passem a tres mil en qüestió 
de mesos. Això és una bretxa molt important, això és una qüestió novament d’igual-
tat d’oportunitats. Dubtem que deu mil alumnes millorin la situació econòmica en 
dos mesos, i, per tant, aquí s’hi han de posar les piles.

I, finalment, ens preocupa com han anat les proves de competència. El darrer dia 
l’hi vaig demanar, semblava que estaven a punt de sortir. Volia saber quina valoració 
en fa i quina proposta de millora fan de cara al proper curs al setembre.

Hi ha altres qüestions que no hem tingut temps de comentar, sobre escoles de 
noves oportunitats, que requereixen també una estabilització en el seu finançament, 
però...

En qualsevol cas, conseller, li desitjo de nou molta sort, determinació per passar 
de les paraules als fets, per inspirar una millora necessària al sistema educatiu que 
permeti recuperar la il·lusió a la comunitat educativa i també l’orgull d’una educació 
pública i de qualitat a casa nostra.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació té la paraula el conseller d’Educació.

El conseller d’Educació

Gràcies, presidenta. A veure, intentaré respondre al màxim possible; ja els dic 
que em faltarà temps, segur.

A veure, tema de formació professional. El que li comentava és que, un cop tin-
guem la foto de com han funcionat les matrícules i en quins cicles n’han quedat més 
alumnes fora, mirarem d’ampliar aquesta oferta. En cap cas garantim plaça a tots els 
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alumnes que ho han sol·licitat, perquè estem parlant de postobligatòria, i, per tant... 
Això no ha passat mai a la història i seguirà sense passar, perquè aquest no és l’ob-
jectiu de la postobligatòria. El que hem de fer és adequar oferta i demanda, sempre 
que això també respongui a ocupabilitat i a les necessitats del nostre teixit empresa-
rial i del nostre entorn.

Centres de complexitat. A veure, ja l’havia contestat, aquesta pregunta, però es-
tic encantat de tornar-ho a fer. Nosaltres hem fet el que vam dir que faríem, que és: 
l’agència superior d’avaluació fa una classificació dels centres de complexitat, i, per 
tant, alguns centres canvien de classificació. Dos-cents catorze centres incrementen 
aquesta complexitat i 175 la disminueixen. Jo em vaig comprometre a que tots els 
centres que disminueixen aquesta complexitat continuessin mantenint part dels re-
cursos de complexitat, i això ha passat d’aquesta manera, per tant...

El que no podem dir és que això són retallades, perquè dediquem molts més re-
cursos a la complexitat. Ara bé, alguns d’aquests recursos es redistribueixen, però 
això al sistema educatiu català ha de passar sempre. El que no podem interpretar és 
que els recursos, que van en funció d’uns índexs, ja són estructurals d’aquell centre,  
i que en el cas de que el curs següent en tinguin menys estiguem parlant de retalla-
des. Per tant, no ho puc compartir. I, a més, em sembla perillós i fins i tot impropi 
d’algú del seu rigor, que parli de retallades en un moment i en una situació on al sis-
tema educatiu català el curs vinent hi haurà molts més recursos de complexitat que 
els que hi havien aquest curs passat.

El tema del zero-tres. Anem a parlar de zero-tres. Aquest Govern té la voluntat 
d’avançar cap a la gratuïtat del zero-tres. És una etapa educativa importantíssima, 
i, per tant, aquest és el compromís d’aquest Govern. Nosaltres el que farem és, te-
nint en compte el mapa actual de zero-tres, que estem parlant de 950 llars d’infants 
municipals, quaranta-dos –només quaranta-dos– llars del Departament d’Educació 
i 650 privades..., nosaltres el que farem serà avançar perquè el Govern econòmica-
ment incrementi aquesta aportació econòmica per tal de cobrir la part de les famí-
lies. Fins ara és un terç del Govern. Hem recuperat aquest finançament, l’any 2020, 
després de set anys sense finançament per als ajuntaments. Hem recuperat aquest 
finançament fins i tot amb part del retorn d’aquests set anys que no va cobrar l’ajun-
tament, d’ingressos per a les seves escoles bressol.

Per tant, fins ara teníem un terç de finançament; aquest any tenim, per part del 
Govern, un terç de les famílies i un terç dels ajuntaments. El Govern passarà a co-
brir-ne dos terços, a mesura que anem fent aquest desplegament progressiu. I com ho 
farem? Ho farem, doncs, respectant i mantenint qui té les competències, i, per tant, 
respectant i mantenint l’oferta del zero-tres actual.

Hi ha un altre àmbit molt important –si m’ho permet, en vint segons, però és 
que és molt important, també–: aposta per la ruralitat. El país és divers, i, per tant, 
hi hem d’apostar, perquè l’escola és la que fa el poble. I des d’aquest Departament 
d’Educació, des d’aquest Govern, el que farem també és una aposta decidida per 
continuar mantenint les escoles bressol rurals. I, per tant, millorarem també tot 
aquest finançament de les escoles bressol rurals per tal de que cap ajuntament hagi 
de tancar cap escola bressol rural per motius econòmics. I això els hi comunicarem 
en breu, perquè ja entrarà en funcionament a partir del curs vinent.

Alguns altres temes que, diputada Niubó, plantejava. En el tema de l’anglès, ens 
hi trobarem –en el tema de l’anglès, ens hi trobarem. Jo a dia d’avui no li puc ex-
plicar cap novetat significativa de cara al curs vinent. A mesura que ho anem treba-
llant, doncs, ho anirem compartint.

El tema dels interins –molt important. Nosaltres vam entrar..., vam arribar el 
2018 amb un trenta-cinc per cent d’interins al sistema educatiu català. Hem convo-
cat vint mil places del 2019 al 2023. Per tant, a finals d’aquest any ja estarem dins 
del vint per cent d’interins, eh? Veníem del trenta-cinc; a finals d’aquest any estarem 
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en el vint per cent d’interins. I a finals de l’any 23 estarem en el deu per cent d’inte-
rins, que ve a ser l’objectiu que teníem quan vam començar, el 2018, al departament.

Pla de xoc contra la pobresa: aquí també ens hi trobarem, cent per cent. I, a més, 
coincideixo en la reflexió dels menjadors. I és que vostè ho explicava molt bé, però 
jo vaig més enllà. Vostè deia: «Com pot ser que hi hagi tretze mil beques a les es-
coles i tres mil als instituts?» Doncs perquè els instituts no oferten menjador. I, per 
tant, el que hem de fer és, doncs..., als instituts que fan jornada compactada, hem de 
veure que..., sempre al servei de l’alumnat: condicions saludables, equitat educativa 
–que aquesta és una mesura d’equitat educativa–, i, després, veure com també els 
horaris impacten dins de l’aprenentatge de cada alumne. 

I em quedo sense temps. I com sempre faig a tothom que m’ho desitja, doncs..., 
gràcies per desitjar-me sort. I ens tindran per dialogar, conversar i escoltar-los sempre.

Gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació passem al dotzè punt de l’ordre del dia, que és la interpel·lació al 
Govern sobre l’agenda rural, presentada pel Grup Parlamentari d’Esquerra Republi-
cana.

Interpel·lació al Govern sobre l’agenda rural 
300-00031/13

I té la paraula, per fer l’exposició de la interpel·lació, la diputada senyora Merit-
xell Serret.

Meritxell Serret i Aleu

Gràcies, presidenta. Conseller, consellera..., molt bona tarda a tothom. Amb 
aquesta interpel·lació d’avui volem fer èmfasi en un element que creiem que és clau 
per al desenvolupament sostenible del nostre país i que necessitem posar-hi mirada 
llarga: el que és el desenvolupament rural.

Les polítiques de desenvolupament rural aquí a Catalunya venen de lluny. Fa més 
de vint anys que, al voltant de la política agrària comuna, s’han anat desplegant tot 
un seguit de polítiques concretes, sempre posant el sector agrari com a pal de paller, 
però que al llarg del temps han agafat aquesta visió i aquesta mirada cada cop més 
transversal i holística i que al final han ficat en evidència que són múltiples els fac-
tors que acaben incidint en que una persona decideixi desenvolupar el seu projecte 
de vida al medi rural.

Durant tots aquests anys, dèiem, durant tots aquests més de vint anys de PAC i 
de programes de desenvolupament rural, s’ha consolidat la dinàmica de treball dels 
grups d’acció local. Han acumulat experiència, han impulsat tot un munt de projec-
tes concrets que han contribuït a fer avançar el món rural català. En tenim exemples 
de cara al retorn de joves –com és el programa Odisseu–, o altres per impulsar es-
pais de treball i emprenedoria locals –com el Cowocat–, o per impulsar productes 
de proximitat –com el Gustum–, o aquells que han anat al voltant de les energies re-
novables, la gestió forestal i un llarg etcètera.

Però val a dir que tota aquesta feina ha ajudat també a que Catalunya sigui una 
de les regions europees de referència en la implementació d’aquests fons Feader i 
també per a tots aquests projectes que s’han acabat posicionant fins i tot com a bo-
nes pràctiques reconegudes a nivell europeu. I avui en dia Catalunya ha sigut capaç 
d’executar més del setanta per cent dels fons del programa de desenvolupament rural 
previstos per a aquest període, situant-se també dintre d’aquell grup de regions euro-
pees que han implementat de la millor manera aquests fons europeus.
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Però, com deia, tota aquesta feina, tota aquesta bona feina, fa que no puguem ob-
viar que les amenaces de sobreenvelliment, de despoblament i d’abandonament del 
món rural persisteixen aquí a Catalunya i, malauradament, també al conjunt d’Euro-
pa, i que aquestes amenaces s’han vist agreujades amb la crisi climàtica i també amb 
les consegüents i consecutives crisis socioeconòmiques que ha anat patint la nostra 
societat i, concretament, també el sector agroalimentari.

Per tant, ens trobem amb dinàmiques estructurals que no s’han arribat a can-
viar. I és important que ho afrontem, perquè el món rural català suposa el vuitanta 
per cent del territori, amb tot el que això implica d’ecosistemes i de recursos bàsics 
–com el sòl, l’aigua, la biodiversitat o l’aire– i la importància que té per al benestar i 
la salut del conjunt de la ciutadania, en tant que produeix aliments, abasteix de ma-
tèries primeres, és un motor econòmic capaç de multiplicar l’economia del país, pro-
porciona espais de lleure i de cultura, és un pulmó verd i és, en definitiva, la base de 
la resiliència futura de la nostra societat.

És justament en aquest paper, també, clau i estratègic de tot aquest territori cata-
là, que encara pren més sentit aquesta visió àmplia que s’ha donat en aquesta legisla-
tura el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Com dèiem, a nivell europeu i català els reptes encara hi són, i en les transicions 
verda, digital i demogràfica que s’estan entomant es plantegen amenaces. És a dir, 
depèn de com enfoquem aquestes transicions, podem continuar accentuant aquests 
processos d’abandonament i d’envelliment, o podem aprofitar les oportunitats que 
se’ns plantegen i arribar a desconstruir i revertir les dinàmiques estructurals negati-
ves que incideixen en el desenvolupament rural. Però per a això ens fa falta tenir una 
mirada llarga i posar l’accent en una visió de cap als anys 2050, 2030, i, sobretot, 
posar les bases per actuar ja, començant avui mateix.

Necessitem construir visions de futur, i això vol dir prendre decisions. Però 
aquestes decisions no són mai neutres, sempre responen a un model, i hem de pensar 
també quin model rural volem: si volem municipis que siguin dormitoris, o bé vo-
lem municipis que tinguin sentit de comunitat, amb escoles, comerços i serveis, com 
bé deia ara el conseller arran de l’escola bressol; si volem que hi hagin economies 
locals dependents de grans empreses o d’un únic sector, amb el risc de deslocalitza-
ció o crisi, o volem economies diversificades, obertes a la innovació, a l’emprenedo-
ria, amb cooperatives i predisposades a treballar en xarxa; si volem generar energies 
renovables de manera desconnectada de la gent que viu al territori, o economies i  
empreses locals participades i autoproveint-se d’aquesta energia; si volem pobles  
i un medi abandonats, en risc de desertització i pèrdua d’ecosistemes i biodiversitat, 
o volem relleu generacional i tota una diversitat que alimenti també aquesta sosteni-
bilitat ambiental; si volem municipis amb població envellida i serveis que minven la 
qualitat de vida, o bé pobles amb una governança i uns serveis que faciliten i afavo-
reixen que joves i famílies decideixin instal·lar-s’hi; si volem pobles amb cases aban-
donades i edificis ruïnosos, o bé un patrimoni arquitectònic cuidat, amb cases reha-
bilitades, ben equipades i sostenibles; si volem edificacions i granges abandonades 
i en ruïnes als nostres camps, o bé unes granges dinàmiques, integrades al paisatge, 
ben cuidades i útils; si volem un món rural masculinitzat o tancat, o bé un món rural 
amb lideratges femenins i oberts a la diversitat de la societat catalana.

Darrere de totes aquestes decisions, de totes aquestes opcions de futur, hi ha mo-
dels. I des d’Esquerra Republicana tenim clar que volem impulsar també aquestes 
transformacions –verda, digital, social, feminista i democràtica– per aconseguir un 
medi rural viu, sostenible, dinàmic, obert i resilient. I això vol dir fer inversions. Sí, 
inversions en infraestructures, ferroviàries, de transport públic i de xarxa viària, en 
noves tecnologies per a millorar la connectivitat arreu, amb aplicació també directa 
al món agrari i forestal. Volem inversions per a un model energètic intel·ligent i dis-
tribuït, però volem que aquests recursos i aquestes inversions estiguin sempre al ser-
vei del territori i de les persones; no volem més especulacions al món rural català.
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Però no només les inversions són necessàries i estratègiques per desconstruir 
aquestes amenaces estructurals. Necessitem també canvis, canvis en els models de 
serveis i de negoci, tant en la producció d’aliments com en l’aprofitament dels recur-
sos bàsics –com la terra o els productes del bosc–; també de cara al comerç local i 
als serveis sociosanitaris o d’educació en el lleure; innovacions en la governança a 
nivell municipal i també en la planificació i la gestió urbanístiques; també innovació 
en el treball i en l’ocupació, i també amb perspectiva de conciliació familiar en els 
reptes del món rural, i tots aquells models que afavoreixin economies locals que si-
guin molt més cooperatives i capaces de treballar en xarxa.

Necessitem, per tot això, una mirada transversal en totes les polítiques, i que  
alhora siguin capaces de tenir en compte les especificitats concretes de cada part del 
territori, tenint en compte també la diversitat del nostre país, la diversitat orogràfica 
i dels diferents ecosistemes.

Un bon referent en aquest sentit és l’exercici dels objectius de desenvolupament 
sostenible de l’agenda 2030. I hem de tindre en compte que bona part dels disset ob-
jectius de desenvolupament sostenible tenen una vinculació directa amb el desenvo-
lupament rural. I és el que diem sempre: el desenvolupament socioeconòmic i terri-
torial sostenible va inevitablement lligat a la gestió territorial i al món rural.

A nivell de la Unió Europea, això també es té clar, i s’està impulsant un debat 
sobre una visió a llarg termini de les zones rurals europees. I Catalunya no només 
no n’hem de quedar al marge, sinó que hem de ser capaços de contribuir-hi. I, de fet, 
ja s’està començant a fer, amb tot aquest exercici per bastir l’agenda rural catalana, 
a través de la participació i la implicació de tots els agents del territori i els agents 
sectorials. I tenim –conscients, no?...– aquesta consciència de que no partim de zero, 
però assumim que ens queda molt camí per davant i que l’hem de fer entre totes i 
tots, construint grans consensos.

En aquest sentit, avui, consellera, toca donar també l’enhorabona per haver impul-
sat aquesta iniciativa de treball al voltant de l’agenda rural. Entenem que és a través  
d’aquesta construcció de visions de futur compartides i concretant línies estratègi-
ques que podrem avançar i afrontar bé aquests dèficits estructurals que hi ha per al 
bon desenvolupament rural. Però el que demanem també és que no siguin només de-
claracions d’intencions i que es puguin articular tots els mecanismes que facin que 
aquests objectius s’acabin convertint en accions concretes i que es desenvolupin a 
nivell de govern, també a nivell d’iniciatives legislatives en aquest Parlament quan 
calgui, i que s’assumeixin els objectius per part de les diferents administracions im-
plicades, principalment d’àmbit local.

Necessitem que es treballi des de l’agricultura i l’acció climàtica, però també des 
d’educació i salut, urbanisme, habitatge, comerç, polítiques digitals, universitats i re-
cerca... Necessitem aquesta visió transversal i la capacitat d’adaptació a les necessi-
tats concretes de la ciutadania arreu de Catalunya.

Des d’aquí, consellera, volem empènyer, volem acompanyar tot aquest treball per 
aconseguir una agenda rural que doni visions de futur i oportunitats per als joves del 
nostre país i per fer un món rural viu i resilient amb visió a llarg termini.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Per respondre, té ara la paraula la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural, la senyora Teresa Jordà.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (Teresa Jordà 
i Roura)

Bé; molt bona tarda a totes i a tots. Honorable presidenta..., anava a dir «conse-
ller», però de cop i volta m’ha desaparegut (rialles), diputades i diputats... Diputada 
Serret, com sempre, un plaer i un orgull compartir debats amb vostè dins i també, 
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val a dir, fora d’aquest hemicicle, i més si el cas, que és el que ens ocupa avui, és per 
debatre sobre el món rural i també sobre la cohesió territorial.

De fet, fa uns mesos en aquest mateix hemicicle els presentàvem el que havia de 
ser l’agenda rural de Catalunya. Posàvem de manifest l’oportunitat que suposava per 
al món rural la participació en la definició d’un full de ruta de present, però tam-
bé i sobretot de futur, eh? Un full de ruta per al desenvolupament territorial, per al 
desenvolupament socioeconòmic i alhora també ambiental, incorporant-hi –ho deia 
vostè– els objectius de desenvolupament sostenible. Doncs bé, avui tornem a ser 
aquí per dir com d’imprescindible és seguir situant els territoris rurals sempre, sem-
pre, sempre al centre d’aquest debat.

Per tant, avui, i amb tota la humilitat del món, voldria o pretendria, en primer 
lloc, recordar-los el perquè d’una agenda rural d’aquest país, és a dir, quins eren i se-
gueixen sent els seus objectius, i, en segon lloc, o per altra banda, compartir-los en 
quin punt ens trobem en la seva construcció col·lectiva justament pel que deia vostè, 
perquè això no es converteixi una vegada més en foc d’encenalls, sinó que sigui una 
cosa clara, diàfana, amb objectius i amb un cronograma clar.

I sí, si dic també «col·lectivament» és perquè la primera qüestió que vull posar de 
manifest i que hauríem de felicitar-nos-en entre totes i tots és –i permetin-m’ho dir 
així– l’èxit participatiu que està suposant l’elaboració d’aquesta agenda rural. Mirin, 
és imprescindible que l’agenda rural de Catalunya sigui participada. Això és impor-
tant. Però només participada, sinó que també sigui extremament coordinada entre 
els diferents nivells de l’Administració, però també, sense cap mena de dubte, amb 
les entitats territorials i els diversos agents implicats en la viabilitat d’aquests territo-
ris; si no, una vegada més ens estaríem equivocant.

Perquè, si bé és cert que és obligació d’aquest Govern l’impuls d’actuacions al 
món rural que facilitin un desenvolupament socioeconòmic –com dèiem–, mediam-
biental, sostenible, etcètera, la responsabilitat ha de ser, sens dubte, de totes i tots. La 
responsabilitat és compartida, però també ho ha de ser la seva governança. I no po-
dem pensar i no podem decidir pel territori, i, sobretot, si ho fem, no podem fer-ho 
sense el territori, perquè, una vegada més, ens estarem equivocant.

I deixin-me dir-los també que tenim antecedents similars, eh?, i els tenim a prop. 
És a dir, tampoc es tracta d’inventar re, inclús a vegades és prou intel·ligent copiar 
alguna cosa de prop que ha funcionat. En aquest cas, el 2018 el Parlament Europeu 
va aprovar a Estrasburg una resolució sobre la resposta a les necessitats específiques 
de les zones rurals, de les zones de muntanya i perifèriques de la Unió Europea, i va 
sol·licitar la redacció d’una agenda rural europea –n’hem parlat en més d’una ocasió, 
en aquest hemicicle. Per altra banda, el 19 –l’any 2019– França va aprovar la seva 
agenda rural, amb dos-centes mesures específiques justament per al desenvolupa-
ment rural.

A més a més, també és important mencionar –crec que val la pena– l’existència 
d’un pla nacional per a la implementació de l’agenda 2030 al nostre país en plena 
consonància amb les línies –com molt bé apuntava la diputada Serret– en el desen-
volupament rural que cal anar impulsant.

Així, en aquesta línia, es va començar a elaborar, doncs, l’agenda rural de la mà 
d’una comissió redactora –ho he explicat també aquí, en seu parlamentària–, bàsi-
cament per quatre actors: ARCA –l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya–, 
l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Micropobles de Catalunya –que 
sortosament tothom ha descobert per fi i ja, que existeix; de fet, fa molts anys que 
existeix, però no s’havia acabat de descobrir– i el Consell Assessor per al Desenvo-
lupament Sostenible –el conegut com a CADS.

L’objectiu era i segueix sent molt clar i molt diàfan. De fet, té dos grans objectius: 
analitzar els reptes del món rural, i, dos, identificar les actuacions necessàries per 
poder incidir en la priorització de polítiques i accions per al desenvolupament rural 
dels propers anys.
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I, per tant..., o, per dir-ho d’alguna manera, i per què amb tot plegat es fa necessària 
l’existència d’una agenda rural pròpia?, perquè les necessitats les podríem saber sense 
haver d’elaborar una agenda rural pròpia... Doncs intento explicar-me. Sabem que les 
realitats del món rural al nostre país són diverses, són múltiples, i moltes vegades ens 
posem a la boca un territori que és divers, però també hi ha reptes que són comuns i 
que els pateixen o els gaudeixen –de fet, els pateixen, si és que són reptes– molts terri-
toris, eh? I, aquests, és evident que s’han de planificar de manera estratègica.

Com a reptes inicials de l’agenda vam detectar –de manera molt molt molt tele-
gràfica–: en primer lloc, persones i benestar. Importantíssim: ens cal, sens dubte, re-
connectar les necessitats i les realitats rurals amb les urbanes. És imprescindible. No 
podem viure en aquest país –un país molt gran, eh?, com el sentim, però petit també 
en dimensions– com en dues realitats. És absurd, ens estaríem equivocant. Cal ac-
tuar de manera conjunta i complementària. Volem, doncs, reforçar la cohesió social 
per aconseguir la igualtat d’oportunitats també a nivell territorial.

Un segon repte, el repte demogràfic. Volem abordar-lo en termes d’arrelament 
social, envelliment amb dignitat, acollida a la nova població, creació de noves opor-
tunitats, etcètera.

Ho ha parlat també la diputada Serret, la transició ecològica. Més enllà de les 
accions sobre els vectors i les causes i conseqüències de les aglomeracions urbanes, 
cal actuar i facilitar la gestió, evidentment, del territori per fer-lo resilient, com deia 
ella, i mitigar i adaptar el país al canvi, a un canvi evident –deixeu-m’ho dir així.

Un territori connectat: reconnectar les baules del sistema agroalimentari –im-
portantíssim–; el relleu generacional és necessari, així com també les cadenes de 
valor justes, sobretot, i la sobirania alimentària; gestió forestal –imprescindible, ho 
hem vist aquests dies una vegada més, no sé què més ens falta per veure ja, però..., 
vital i importantíssima–; prevenció d’incendis forestals, i garantir també els serveis 
ecosistèmics que ofereixen els espais naturals i l’activitat agrària, evidentment, en 
aquest context d’emergència climàtica; la competitivitat del teixit empresarial rural, 
i, en darrer lloc, com apuntava al principi, la governança que faciliti aquesta trans-
versalitat vital, importantíssima, i tingui en compte les ruralitats del nostre país.

Aquestes són –i vaig acabant– algunes de les motivacions que evidencien la ne-
cessitat d’una agenda rural pròpia. Però en quin punt ens trobem, en el procés d’ela-
boració? Important –que vostè m’ho demanava–: doncs, després de la fase d’aporta-
ció inicial, que vàrem tenir un total de 4.400 i escaig aportacions, es va donar pas a 
la fase de participació, és a dir, la consulta i el debat territorial. En aquesta fase que 
acaba avui mateix –mira, és un orgull, també, dir-ho: acaba a Sant Sadurní d’Anoia–,  
s’han organitzat tallers temàtics en línia amb prop de set-centes persones inscri-
tes, i tallers, també territorials, amb aproximadament quatre-centes persones parti-
cipants, per acabar de definir les propostes rebudes en la fase d’aportacions inicial 
que li comentava. Tothom qui ha volgut –ja fos a nivell individual, entitats, associa-
cions, administracions, agents econòmics, socials...– ha pogut participar en aquests 
diferents tallers i en l’organització.

Ara, per tant, s’iniciarà ja la tercera fase i última –amb això acabarem. En aques-
ta fase es recolliran les aportacions i les esmenes i es procedirà a la redacció final 
del que ha de ser aquesta agenda rural del país. I, si m’ho permeteu, la pregunta que 
se’m podria adreçar en aquests moments seria...: «Molt bé, una altra vegada un do-
cument; molt bé, molt bé. I què? I quan estigui acabat, què? On anem, no?» Som 
conscients i també val a dir que som coneixedors que tota la participació ciutadana 
pretén traduir-se, a priori, en una incidència sobre alguna dimensió d’allò que s’ha 
preguntat; si no, diguéssim, ens estaríem equivocant. En cas contrari, també es ge-
neraria, val a dir, frustració i desafecció política. I, en aquest sentit, per responsabi-
litat, però per moltes altres coses, també, creiem que és imprescindible un document 
tan viu com participatiu. I aquest document serà l’agenda rural.
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Volem que sigui el far, sens dubte, la brúixola assumida per cada departament 
del Govern –vostè ho deia, parlava d’aquesta transversalitat, extremadament impor-
tant–que orienti les polítiques de desenvolupament rural i que garanteixi la igualtat 
d’oportunitats –per nosaltres, vital– i contribueixi a l’equilibri territorial. I que tam-
bé, alhora, tingui l’articulació pressupostària, perquè tot això, amb bona voluntat i 
sense recursos, diguéssim, no va massa enlloc, eh? En conseqüència, que tingui el 
compromís i l’articulació pressupostària normativa, també, necessària per portar a 
la pràctica i fer efectives totes aquestes actuacions que s’hi recullen, conseqüència 
d’aquests reptes identificats.

En conclusió, amb l’agenda rural de Catalunya pretenem dues coses, també: la 
primera i molt important, ressituar les ruralitats al centre de les polítiques de país, 
i, segona, fer d’aquest repte indefugible una oportunitat, sens dubte, col·lectiva, de 
present i de futur. Perquè, sens dubte –i vostè també ens ho recordava–, són les per-
sones les que fan gran aquest país, eh? Un país que compartim, un país viu i actiu, 
i val a dir, també, participatiu. I hi afegeixo: si, a sobre, aquest medi rural també el 
feminitzem, de ben segur que encara ho arrodonirem més tot, i ens en sortirem, sen-
se cap mena de dubte.

I és per tot això que avui, si m’ho permeten, doncs, torno a demanar en seu par-
lamentària que seguiu implicant-vos-hi totes i tots, en aquest projecte, un projecte 
de compromís i de justícia amb la ruralitat, com deia, però sobretot –sobretot– amb 
les persones que hi viuen, amb les persones que hi treballen, les persones que esti-
men aquell lloc on han decidit desenvolupar el seu projecte de vida, i també amb to- 
tes aquelles persones que tenen cura, sens dubte, del territori, que és, també sens 
dubte, patrimoni de totes i de tots.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en torn de rèplica... (Veus de fons.) No farà rèplica? (Pausa.) Per-
fecte.

Interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món 
rural

300-00034/13

Doncs passem al següent punt de l’ordre del dia, el tretzè punt de l’ordre del dia, 
que és la interpel·lació al Govern sobre les prioritats en matèria d’agricultura i món 
rural, presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Té la pa-
raula la diputada senyora Rosa Maria Ibarra, per fer l’exposició de la interpel·lació.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Bé, escoltant la diputada Serret fa uns minuts anunciant els 
reptes que tenia el món rural, que té el món rural, al capdavant, m’ha vingut al  
cap que no sé com ho farem, tot això, amb un u per cent del pressupost d’agricultu-
ra..., que és el que representa l’u per cent en el total del pressupost de la Generalitat, 
no? Sembla ser que serà..., o s’intentarà enfocar d’una manera transversal, perquè, 
realment, si fos amb aquest u per cent, doncs, poca cosa podríem fer. Ja l’hi vaig dir, 
consellera, a la primera compareixença d’aquesta legislatura. Vostè em va respondre 
que, d’alguna manera, els governs s’assemblen a la societat que representen i que 
passen per davant moltes altres coses, perquè, si no, tindríem una dotació com es 
mereix el sector primari.

Consellera, aquesta no és la resposta que mereix el sector primari. No és la res-
posta que mereix ni l’agricultura, ni la ramaderia, ni la pesca, ni tot el sector agro-
alimentari –tan important–, ni totes les persones que s’intenten guanyar la vida en 
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aquests sectors. I sí, li he de reconèixer que, com a societat, potser no donem la im-
portància que es mereix al sector primari a Catalunya.

I sí, també els representants del Parlament hem de ser els primers que hem de fer 
els deures en aquest sentit. Sense anar més lluny, el mateix dia de la compareixen-
ça hi va haver grups..., algun grup ni tan sols va venir; d’altres pràcticament ni van 
fer referència al món agrari. Però vostè, consellera, és precisament la responsable de 
capgirar aquesta sensibilitat respecte al sector primari. No entenem ni compartim 
aquesta resignació per part seva respecte de la manca de recursos en el pressupost 
de la Generalitat, però també de la manca de pes polític –si em permet dir-ho així– 
a l’hora de prendre decisions del Govern, en les que veiem massa vegades, almenys 
fins ara, que s’han pres d’esquena al sector, o fins i tot en contra.

Per tant, passi de la resignació a l’acció. I en això ens hi trobarà, consellera. Hem 
d’aconseguir posar en el lloc que pertoca el nostre sector primari. I miri, potser la 
pandèmia en això ens hi haurà ajudat, d’alguna manera, perquè hem vist, durant tots 
aquests mesos tan durs, com els nostres productors no han fallat, com han seguit 
treballant i no ens han faltat aliments frescos i de qualitat. I, a més, els estudis ens 
diuen que els hàbits de consum han reforçat els productes de proximitat, però també 
hem vist com s’han incrementat les exportacions de l’any anterior. Per tant, tenim un 
sector agrari i alimentari molt potent que cal posar en valor i que cal acompanyar, 
no només per assegurar la seva supervivència, sinó per enfortir-lo i perquè sigui 
realment generador d’oportunitats.

Per tant, passem..., passi de la resignació a l’acció: primer, per posar en valor el 
nostre sector primari, el nostre producte de proximitat, les empreses del territori que 
estan treballant i que ho estan fent bé, i, en segon lloc, per enfortir el teixit productiu, 
sobretot potenciant els petits productors, perquè veiem desigualtats en aquest àm-
bit, desigualtats entre les grans corporacions –que hem de seguir acompanyant, per-
què també fan bona feina– i els petits productors. Per tant, cal que acompanyem un  
sector, i, dins del sector, aquells que més ho necessiten.

I si avui l’hem volgut interpel·lar sobre les prioritats del departament que vos-
tè encapçala és perquè en la seva compareixença ens va fer una llista molt llarga 
d’accions que deia que volia emprendre, però tenim seriosos dubtes que la porti a 
terme. I per què l’hi diem, això? Doncs miri: perquè, vist allò que vostè va anunciar 
en la passada legislatura i el que realment es va acabar fent, doncs, hi ha una dife-
rència important.

I n’hi posaré alguns exemples: decret de flexibilització de les produccions agro-
alimentàries –no hi és–; decret de regulació de l’artesania alimentària –és un decret 
antic, no de la passada legislatura–; decret de comercialització de la pesca continen-
tal i aqüicultura –no hi ha decret: es convoquen ajuts, però no hi ha decret–; llei de 
caça –no s’ha fet; hi ha un avantprojecte, però no es va fer.

Reglament de la llei de regulació de la pesca continental –és del 2009–: només 
es regulen les condicions de pesca, però a la resolució es reconeix que falta el re-
glament. Decret de centres d’immersió –del 2000. Creació d’un grup d’experts de 
laboratoris de sanitat animal: moltes declaracions, però el més calent és a l’aigüera. 
Creació d’un sistema d’assessorament agrari a Catalunya, redefinició de la funcio-
nalitat de les oficines agràries: no existeix. Programa nacional d’apicultura en el nou 
reglament de zootècnia: no existeix.

Per tant, molts anuncis, però poca feina efectiva, consellera. I aquesta legislatura 
ha començat igual, amb una llista ben llarga, ben completa, d’accions, que ja veurem 
com acaba. I si en aquesta llista de bones intencions no hi posem una mica d’ambi-
ció i de voluntat perquè les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca i alimentació i 
tot allò referent al món rural siguin prioritàries, el balanç al final serà tan decebedor 
com en la passada legislatura.

I li he de dir també que tenim un cert neguit que les seves responsabilitats en 
l’àmbit d’acció climàtica no li facin perdre l’acció en l’àmbit agrari. És a dir, si li van 
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quedar tantes coses al tinter la passada legislatura, no volem pensar què pot passar 
en aquesta, en la que té més àmbit de responsabilitat.

A nosaltres ens hi trobarà, consellera. Ens trobarà per fer una oposició rigorosa, 
però constructiva i propositiva. Perquè estem en les coses importants, en les coses 
que realment importen. I, en aquest cas, estem per posar com a prioritat el primer 
sector econòmic del país, per consolidar-lo i per enfortir-lo, i, sobretot, per generar 
oportunitats en el món rural i marítim. Perquè només així, només generant oportu-
nitats, frenarem la pèrdua de població de moltes comarques catalanes. I aquesta, al 
nostre entendre, hauria de ser també una de les prioritats o la prioritat primera del 
Govern.

Consellera, li recordaré les dades. Del 2016 al 2020, deu comarques catalanes 
han baixat població: l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Baix Ebre, la Conca de Bar-
berà, les Garrigues, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, el Priorat, la Ribera d’Ebre 
i la Terra Alta. I, això, sense comptar que en algunes comarques, que mantenen o 
guanyen població, hi ha realitats ben diferents entre els petits pobles i les capitals de  
comarca. Alguna cosa haurem de fer, amb això. L’hem vist abans parlant, doncs,  
de l’agenda rural amb un cert cofoisme, i jo crec que no hem d’instal·lar-nos en el co-
foisme i l’autocomplaença, sinó que hem de voler anar molt més enllà.

I li vam veure també una certa resignació el dia de la compareixença, no?, una 
resignació que també li comentava al començament. Vostè ens venia a dir, en la 
compareixença, que en això hi havia hagut..., en el repte demogràfic, en la pèrdua de 
població, hi havia hagut molta desídia, i que era fruit de la realitat que vivia el país. 
Això no pot ser, consellera –no pot ser–, perquè vostè era la consellera, la passada 
legislatura, i, per tant, la desídia, en part, també devia ser seva.

Però, a banda del que s’hagi fet o, millor dit, del que no s’hagi fet, el que està clar 
és que hem d’encarar el futur, i no el podem encarar amb aquesta actitud, d’alguna 
manera, de resignació. Com li deia abans, passi de la resignació a l’acció. I en això 
ens hi trobarà, perquè és el moment. Perquè aquesta problemàtica la patim aquí i a 
molts altres llocs –vostè ho deia abans. El Govern d’Espanya ha dissenyat una estra-
tègia nacional davant el repte demogràfic que va alineada amb els principals eixos 
del pla de recuperació, transformació i resiliència –per tant, accions i recursos per 
portar-les a terme–, i no podem deixar passar l’oportunitat.

Vostè ens parlava, com a accions que ja havien fet o que impulsarien, de la llei 
d’espais agraris, del programa de les dones del món rural i marítim. Ens parlava de  
la PAC, evidentment; la PAC és fonamental per a la subsistència del sector, però 
no podem dir que la PAC sigui una política del Govern per evitar la despoblació. 
I ara, fa uns minuts, parlava, doncs, també de l’agenda rural, i sabem que la setmana 
vinent es presentaran els treballs que s’estan fent. I està molt bé, eh?, però conselle-
ra, no n’hi ha prou, i, a més a més, anem tard.

Si ens quedem amb això, no revertirem el despoblament. L’hi vam dir: hi ha co-
munitats autònomes que estan proposant accions innovadores i que poden ser molt 
útils, perquè han fet la feina abans que nosaltres, eh? Com Castella - la Manxa, per 
exemple, que proposa una llei que incideix en la política fiscal, amb desgravacions 
de fins al vint-i-cinc per cent de la quota autonòmica de l’IRPF per a les persones 
que tinguin residència efectiva en les zones poc poblades; o que inclou, també, una 
desgravació de fins al quinze per cent per l’adquisició i rehabilitació d’un habitatge 
en aquestes zones. Per tant, accions efectives que poden suposar un revulsiu per a les 
persones que vulguin quedar-se a viure a les zones rurals o fins i tot per a aquelles 
que puguin plantejar-se, doncs, sortir de l’àmbit més urbà per instal·lar-se en l’àmbit 
rural.

Facilitats per als que viuen i facilitats per als que volen viure en comarques que 
perden població, en municipis de les comarques que perden població. Posem-ho fà-
cil. Posem-ho fàcil, també, a les empreses que s’hi vulguin establir i generar llocs 
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de treball, i, en definitiva, oportunitats en aquesta part de Catalunya que veu com els 
seus joves marxen.

Hi ha accions a fer, hi ha accions efectives; només falta voluntat política d’enca-
rar un fenomen –que no és fàcil–, capacitat d’interlocució amb el territori i voluntat 
de dialogar amb les altres administracions –en aquest cas, especialment amb el Go-
vern d’Espanya– per generar les complicitats necessàries que ens permetin aprofitar 
experiències i recursos que són imprescindibles per al camp català.

Consellera, anem tard: el camp no s’ho pot permetre, el món rural no s’ho pot 
permetre, i el nostre país, tampoc.

Moltes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació té la paraula la consellera senyora Teresa Jordà.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Bé; moltes gràcies. Bona tarda de nou, presidenta, diputades, diputats. Diputa-
da, si m’ho permet, intentaré respondre a algunes de les coses que ha dit, que n’ha 
dit moltes, algunes d’elles –per no dir una gran majoria– en absolut certes, però, en 
qualsevol cas, ja l’hi explicaré després, si tinc temps, que segur que en tindré. Però 
permeti’m ara..., sense cap resignació –deixi-m’ho dir així, perquè el dia que una 
servidora estigui resignada li ben asseguro que no ens trobarem en aquests passa-
dissos–, sense cap autocomplaença –en absolut– i sense cap tipus de cofoisme –no-
més faltaria.

En la legislatura anterior vàrem impulsar polítiques –deixi-m’ho dir així– extrema- 
dament estratègiques que han representat un avanç, un avanç per al sector alimenta-
ri del nostre país. Polítiques necessàries pel que fa a la cohesió –en parlàvem fa una 
estona– i també a la igualtat d’oportunitats al territori del nostre país. I, com no pot 
ser d’altra manera, hi seguim plenament compromesos, treballant incansablement 
per continuar amb aquelles línies ja traçades de l’època de la consellera Serret.

I aquest nou departament, eh?, el d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Ru-
ral, que no pretendrà posar més atenció en una de les tres potes, eh? –és a dir, que 
no s’amoïni ningú de qualsevol de les tres potes, perquè encara potser no hem estat 
capaços de fer entendre la importància de la globalitat, en conjunt, d’aquest depar-
tament–, per nosaltres és una nova oportunitat que hem de saber aprofitar. És el mo-
ment de que aquests dos mons, que caminen plegats, facin de la mà el mateix camí. 
És l’hora de cooperar i s’ha acabat l’hora ja de competir, perquè segurament avança-
rem a una velocitat molt més extrema.

De fet, deixi’m dir que és una conjunció de realitats, perquè el món agroalimen-
tari i el món ambiental no són antagònics, sinó que formen part d’un mateix sistema; 
un mateix sistema que, si m’ho permeten, cal abordar de manera global. Només si 
ho fem tot alhora i ràpid, que a vegades sembla que això és impossible –nosaltres bé 
que agafarem aquest repte, per això li dic que em pot dir moltes coses, però resigna-
da ja li avanço que no–..., som aquells que pensem que ho podem fer ràpid i que ho 
podem fer bé, i, a més a més, que ho podem fer tot alhora. Imagini’s –imagini’s– si 
això és passar a l’acció i ser ambiciós.

Perquè hi ha una certesa innegable: els agricultors són, sens dubte –sens dubte–, 
i que quedi clar, els veritables gestors del territori. Són aquells capaços de sincronit-
zar, sens dubte, la conservació de la biodiversitat, però alhora també el desenvolupa-
ment socioeconòmic.

Em demanava quines eren les prioritats d’aquesta conselleria. Que, de fet, no me 
les ha demanat; ha criticat coses que venien..., anteriors, sense potser pensar –i per-
meti-m’ho...– que hem evolucionat, que tenim el Green Deal, que tenim un seguit  
de manaments d’Europa –deixi-m’ho dir així– i que potser han fet que haguem de fer 
una transformació extremadament ràpida en aquest món que fins ara no s’havia fet, eh?
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Doncs miri, en termes agroalimentaris, la missió és clara. Aquesta és clara i dià-
fana –de fet, ja fa temps que la tenim, eh?–: és garantir, sens dubte, a la població cata- 
lana, a mitjà i a llarg termini, accés a una alimentació òbviament suficient, però 
també nutritiva, per dur una vida saludable i activa. El fil conductor que uneix agri-
cultors, que uneix ramaders, pescadors, empreses agroalimentàries, comercialitza-
dors, restauradors, és, sens dubte, el subministrament a les persones d’aliments sans, 
segurs i de qualitat.

I el camí és, també, sens dubte, el de la sostenibilitat. Hem de transitar de models 
productius convencionals –aquest és un dels grans problemes, que vostè ni tan sols me  
n’ha parlat– cap a una producció molt més sostenible, seguint, com li deia, els ho-
ritzons que marquen els ODS de l’agenda 2030 i el pacte verd de la Unió Europea. 
Els nostres instruments essencials i de referència són –ho vaig explicar a la compa-
reixença i ho vaig fer em sembla que amb vehemència, i em sembla que amb acció, 
no amb resignació; si no, no ho hauríem fet– el pla estratègic de l’alimentació de Ca-
talunya, d’aquest país, i l’estratègia de la bioeconomia de Catalunya 2021-2030, que 
aprovarà, si no la setmana que ve, el Govern, el primer Govern del mes de setembre.

Una de les altres preocupacions d’aquest departament, també –ho hem parlat en 
la interpel·lació fa una estona–, és la cohesió territorial, eh?, aquell motor capaç de 
generar noves centralitats de vida col·lectiva, i és, per tant, el que aspira a tenir un 
sector agroalimentari que sigui robust, que sigui resilient i, sobretot, respectuós amb 
el medi ambient. Necessitem, doncs, fomentar aquesta cohesió territorial i ho farem 
a través de l’agenda rural; una cohesió socioeconòmica per a un desenvolupament 
territorial que sigui equilibrat a totes les zones rurals –això ja ho hem dit i crec que 
hi estem tots d’acord– i que sigui, alhora, capaç de compatibilitzar la competitivitat 
de l’agricultura, la ramaderia, la pesca, l’aqüicultura i la cogestió sostenible dels re-
cursos naturals. 

Perquè nosaltres som aquells que fem diàleg; som aquells que cogestionem. De 
fet, tot això no hauríem estat capaços de fer-ho, no tindríem un PEAC, no tindríem 
aquest pla estratègic, no tindríem el pla estratègic de la bioeconomia si no l’ha-
guéssim fet amb el sector; de tota la cadena, des del productor fins al restaurador, 
extremadament amb tots. I, és més, també interpel·lant –interpel·lant– a tots els ac-
tors d’aquest país.

Som conscients, també, i coneixedors que tenim molta feina, eh? No l’hi negaré. 
I també aquí aprofito per demanar la complicitat. És a dir, no n’hi ha prou, diputada, 
amb fer una interpel·lació a principi de legislatura, cosa que –l’hi dic de tot cor– li 
agraeixo, perquè m’havia passat molt poques vegades, la passada legislatura –molt 
poques–, per no dir cap. I l’única vegada que em van interpel·lar, si no m’equivoco 
–i no em vull equivocar–, va ser el seu company d’escó senyor Ordeig. (Remor de 
veus.) D’acord. És a dir que està molt bé. Està molt bé i ho celebro –i ho celebro... 
No, i diria que una vegada en Marc Parés. Sí, senyor: i en Marc Parés. Però, bé, amb 
tres anys dues interpel·lacions respecte al món agrari, diguéssim que també mostra 
aquesta desafecció que vostè diu que jo dic de manera resignada. No, no ho dic de 
manera resignada; ho dic de manera combativa: som-hi tots! Perquè aquesta és la 
realitat –aquesta és la realitat. Que cada vegada és menys realitat. Alguna cosa de-
vem fer bé tots, com a societat, i potser també des d’aquesta conselleria.

Amb aquest pla estratègic –de manera molt ràpida... Miri, presentarem un pro-
jecte de llei de la producció agrícola sostenible. Molt i molt i molt important, perquè  
aquesta és la que ens ha de facilitar la transició des de l’agricultura tradicional  
que li parlava abans cap a un model d’agricultura sostenible. També hem iniciat ja 
la tramitació del decret de producció agroalimentària ecològica, que segurament co-
neixen perfectament. Iniciarem també el procés per redactar el nou pla d’acció de la 
producció agrària ecològica 2023-2027, perquè se’ns acabarà d’aquí molt poc. 

Modificarem també –hi estem treballant amb les organitzacions agràries i el sec-
tor– el decret d’ordenació ramadera, limitant –aquest és un tema que ens ocupa, 
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també– la capacitat de les explotacions ramaderes, buscant, en definitiva, l’equilibri 
important i necessari entre la sostenibilitat econòmica, però també ambiental, per 
poder preservar la cohesió territorial. Aquest ha de ser un instrument... És impor-
tant, però ha de ser un instrument imprescindible per poder desenvolupar alguns 
plans de suport específics als sectors amb més dificultat. En tenim molts, malaura-
dament, però un d’ells és el làctic o, per exemple, també, si em permeten, el cuníco-
la, que ningú en parla massa.

Disposem del que ha de ser també el pla estratègic de la ramaderia extensiva, 
que això..., ja el tenim fet, a punt de presentar-lo, i que ara toca consensuar-lo amb  
els actors implicats. És un aspecte fonamental amb relació al pla, perquè haurà 
d’abordar, també amb valentia, el tema de la convivència –que no me n’ha parlat, 
però és important també– entre la fauna salvatge i la ramaderia extensiva. Ja en par-
larà després; molt bé.

I aprovarem també el pla d’ús sostenible dels fitosanitaris; vital, importantíssim 
i que ens posa molts deures i que fa molt temps que hi estem treballant, eh?, és a 
dir, perquè és essencial que arribem a un d’aquests objectius: el Farm to Fork, no? 
Aquests són els nostres manaments. Ho deia abans també, eh?: el pacte verd de la 
Unió Europea, que vol que reduïm els fitosanitaris de síntesi química del cinquan-
ta per cent..., que els reduïm el cinquanta per cent l’any 2030. I això són uns deures 
brutals, que implica també l’esforç no només del departament, sinó també, òbvia-
ment, del sector.

Pel que fa a la cohesió territorial, n’ha parlat vostè també. Llavors, si tenim 
temps, si vol en parlem també. Hem de tancar un bon acord de la PAC, eh? Di-
guéssim, aquí jo els hi demano també tota la col·laboració possible perquè ens ajudin 
amb el Ministeri d’Agricultura. Ens vam reunir la setmana passada i, de fet, no vam 
venir molt enfadats, però tampoc vam venir massa contents. Però, bé, en qualsevol 
cas, tot són passos. L’hi dic perquè vegi que el diàleg per sobre a aquesta consellera 
no li pot negar que hi és.

Els ajuts del PDR, també importantíssims. Hem d’aconseguir acabar amb aquella 
retallada tan flagrant del Partit Popular que va representar gairebé un setanta-cinc 
per cent en el període 2007-2013. De moment, no sembla que es vulgui revertir, però 
espero que alguna cosa serem capaços d’aconseguir. Desplegar la llei dels espais 
agraris, que ja la vam fer. Acabar amb la tramitació de l’esborrany del registre de 
terres en desús, important per tot el que fa al relleu generacional. Pel que fa al rega-
diu, que tampoc n’ha parlat, per nosaltres és importantíssim, perquè són unes infra-
estructures d’estat vitals vitals vitals i molt importants. 

En conclusió –i per anar acabant, eh?–, volem que totes les accions del departa-
ment vagin encaminades cap a un model productiu, com li deia al principi, que trobi 
aquest equilibri, que encaixi, que encaixi bé entre el binomi producció-competitivi-
tat. Per nosaltres és essencial, perquè la sostenibilitat comença quan aquell pagès, 
aquell ramader, aquell pescador s’hi pot guanyar la vida; si no, no hi ha sostenibilitat 
que valgui, no cal que parlem de grans sostenibilitats. I aquí hi tenim tots molta res-
ponsabilitat també, no només com a diputats, que també, i molta, sinó també com a 
ciutadans.

L’activitat econòmica també depèn de molts recursos, eh?, que són les prò-
pies explotacions agrícoles i ramaderes. I, per tant, hem de treballar, doncs, també 
amb aquesta consciència i la seva conservació i, en definitiva, apostar fermament  
per aquesta cohesió del territori, des del territori sobretot, i també pensant que hem 
de garantir el futur de l’activitat agrícola, perquè volem un sector agroalimentari que 
sigui sostenible econòmicament, socialment, però sobretot també mediambiental-
ment.

(Aplaudiments.)
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La presidenta

En torn de rèplica, té ara la paraula la diputada senyora Rosa Maria Ibarra. 

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, presidenta. Gràcies, consellera. Bé, jo parlava de resignació, però resig-
nació perquè vostè va dir en la seva compareixença..., eh?, pel que vostè va dir. Però 
és evident que les paraules no només..., la resignació no només es pot veure en les 
paraules, sinó també en els fets. És a dir, quan un departament del Govern està in-
fradotat, doncs, home, evidentment hi ha un punt de resignació per part de la seva 
responsable, no?

En qualsevol cas, vostè parlava de polítiques estratègiques. Jo li he de dir que 
aquestes polítiques estratègiques en el sector no s’han vist, eh? No s’han vist ni en 
el sector ni al món rural; ni en el món agrari ni en el món rural. I, evidentment, per 
als socialistes... Vostè abans deia que els únics que..., bé, dels pocs que els hem in-
terpel·lat som els socialistes. Per als socialistes i les socialistes és importantíssim el 
món agrari i el món rural, i és important també la cohesió territorial. I és per això 
que creiem que s’ha d’impulsar un pacte nacional per al desenvolupament rural i 
contra la despoblació. És a dir, hem d’aixecar la mirada..., i la importància que té 
la cohesió territorial i frenar el despoblament rural. I, per tant, ho hem de transfor-
mar en un pacte nacional en què tots hi estiguem cridats, no només el món rural, 
sinó també el món urbà; un pacte nacional que ha d’enfocar el repte demogràfic des 
de diferents àmbits –econòmic, social, de serveis i infraestructures–, amb una vi-
sió transversal i amb una visió de gènere; un pacte nacional que involucri a tots els 
agents i que en les accions que es prevegin també involucri a totes les administra-
cions; a dins del Govern de la Generalitat, a tots els departaments, també. Com li he 
dit abans, consellera, anem tard en aquest tema.

Però, evidentment, quan parlem de frenar la pèrdua de població del món rural 
hem de parlar de donar opcions de futur a les persones que encara hi viuen o que 
poden plantejar-se anar-hi a viure. I això passa, segur, per donar major valor i més 
facilitats a les activitats econòmiques existents. Per tant, cal treballar per millorar 
els preus de venda dels productes. Hem d’articular tots els mecanismes perquè no es 
pugui vendre per sota el preu de cost, per exemple, cosa que passa en alguns sectors, 
com el làctic, per exemple, però també en el de la vinya. 

Cal garantir la coexistència de la fauna salvatge amb l’agricultura i la ramaderia 
extensiva; vostè me’n feia referència abans. S’ha d’actuar d’alguna manera, en aquest 
tema. No pot ser, per exemple, que un ramader vegi com, de les pastures que havia 
hagut de pagar perquè hi anés el seu bestiar, quan hi arriba ja no en queda res per-
què els cérvols se les han menjades totes. No pot ser. És per posar un exemple, no? 
S’ha de tenir una línia clara en aquest tema i s’han de prendre accions, perquè, si no, 
anem sumant més problemes, més costos, a l’esquena d’agricultors i ramaders.

Un altre àmbit que hauria de ser prioritari i que vostè també s’hi ha referit és el 
de l’explotació forestal; tenir un pla estratègic a curt, a mitjà i a llarg termini consen-
suat amb els sectors, potenciant, per exemple, les agrupacions de propietaris fores-
tals per poder fer una gestió eficaç. Perquè, com deia, hem vist els exemples d’aquest 
cap de setmana, dels últims dies, de les últimes setmanes, amb incendis forestals 
importants. I, per tant, cal fer una gestió forestal, perquè, primer, és un sector eco-
nòmic que pot portar riquesa al país, però també, i segur, és un sector econòmic que 
ens ajuda a conservar el bosc, no? 

I, miri, si hi ha un sector potent al nostre país és el de la indústria agroalimentà-
ria, i hem de tirar endavant les accions necessàries perquè ho segueixi sent. Perquè, 
com vostè sap, la Unió Europea camina cap a la transformació de l’economia en 
clau de transició energètica –i abans s’hi referia–, i, per tant, cal que acompanyem 
la nostra indústria agroalimentària perquè faci també aquesta transició, amb pro-
cessos més nets i més sostenibles, amb la millora de les capacitats tecnològiques i la 
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recerca científica aplicada en el seu sistema productiu. És importantíssim que fem 
aquesta transformació i és importantíssim que mirem el futur de l’agricultura. Avui 
parlava amb un pagès i em deia: «L’agricultura, tal com la coneixem avui, o tal com 
l’hem conegut en els últims cinquanta anys, no sabem si tindrà futur. Haurem d’anar 
a una altra cosa.» I parlava també del banc de terres, per exemple, que és un tema 
importantíssim per donar transparència i per donar futur al sector agrícola, no? 

I quan parlava de fer tot aquest procés tecnològic, aquí hi ha un tema clau, que 
és la posada en valor de la investigació i la recerca que s’està fent en matèria agrària 
i agroalimentària. No s’està apostant per la recerca, consellera. L’IRTA, com a ins-
trument estratègic, està infrafinançat. La col·laboració amb les universitats... Vostè 
ens deia: «Escolti, això parli-ho amb la consellera d’Universitats.» No, no, escolti’m, 
vostè és la responsable de que la seva àrea estigui reforçada amb el coneixement des 
del punt de vista acadèmic, i, a més a més, un govern hauria de treballar transversal-
ment i, per tant, hauria de buscar la complicitat de la responsable de..., en aquest cas, 
d’Universitats i Recerca, no? I aquest coneixement, que es treballa a l’IRTA i que es 
treballa també a les universitats, ha de poder arribar als productors, i això tampoc 
no es fa. No flueix el coneixement com fluïa fa un temps. 

Per tant, tenim molta feina a fer. Tenim un gran repte al davant. Ens hi trobarà, 
en això; ens hi trobarà, en el diàleg, de ben segur. I esperem que puguem comptar, 
també, amb la seva mà estesa.

Moltes gràcies. 
(Aplaudiments.)

La presidenta

Per respondre, té la paraula la consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agen-
da Rural.

La consellera d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural

Bé; bona tarda, per enèsima vegada. Sempre és un plaer, eh? Molt bé, diputada, 
intentaré respondre a moltes de les coses que m’ha dit. Primera, per..., no ho sé, ho 
podem repetir les vegades que vulgui. Jo li he explicat en més d’una ocasió al se-
nyor Ordeig, i al final vostè em pot dir: «El paper ho aguanta tot.» Bé, escolti’m, 
però això són números i és el que és, i és així, eh? És a dir, ja prou de l’u per cent –ja 
prou–, perquè això no va enlloc. I ja està. I ho he explicat mil vegades. I l’altre dia a 
la compareixença va tornar amb els números, en aquest cas de l’IRTA, i també els hi 
porto. I, escolti’m, al final els números són el que són.

Miri, en el moment que..., quan la consellera Serret va ser consellera d’aquest 
departament, després de les retallades, que –no sé si vostè era diputada en aquell 
moment– allò va ser flagrant i tothom va patir molt, i els departaments també. El 
nostre, el Departament d’Agricultura, va ser un dels molts damnificats. No diria  
el que més, perquè òbviament ho van ser tots, no?, ni entraria tampoc a discutir el 
perquè ni el com ni si va estar ben fet o mal fet, òbviament que no hi entraré. Però, 
en qualsevol cas, el departament havia tingut 500 i escaig milions, que aquí hi ha-
vien posats, també, temes de regadiu, que s’haurien de restar, però bé, en qualsevol 
cas, deixem-ho en números grossos: 500 milions d’euros. I en el moment que arriba 
la consellera Serret ens el trobem amb 264 milions d’euros. Bé, a dia d’avui el tenim 
amb 339, eh? Això és un 28,5 per cent més del pressupost. I això són números.

I, a més, li diré més: podem comptar els pressupostos prorrogats que hi ha hagut, 
eh?, perquè, de fet, només hem fet dos pressupostos nous. És a dir, és suficient? No, 
home no –no, no. Ara, també els hi dic: per què no ens han ajudat i han fet alguna 
esmena, vostès, per augmentar el pressupost d’Agricultura i votar-lo a favor? Hauria 
estat fantàstic, no? –hauria estat fantàstic. Hauria estat fantàstic, senyor Ordeig –fan-
tàstic, fantàstic. Però tampoc ho han fet, diguéssim. Bé, si tot l’esforç..., que no dic 
que no hi sigui, eh?, perquè em consta. I jo he treballat amb el senyor Ordeig i hi ha 
set; evidentment, com la resta de grups parlamentaris. Segurament no suficientment, 
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i ho reitero, perquè no és culpa de ningú; segurament, d’aquesta societat, perquè al 
final els governs s’assemblen a la societat que volen representar. I ja està. I no pot ser 
que només hi hagi una consellera en defensa, per més que vostè digui que no soc ac-
tiva –tornem-hi–..., doncs, que defensi les polítiques agràries. Perquè una interpel·la-
ció en tres anys, diguéssim –una interpel·lació en tres anys–, per mi, no fa la cosa. 
Però, dit això, vostès estenen la mà; jo els hi agafo, amb força i amb tenacitat, no en 
tinguin cap dubte.

Pel tema de recerca. Miri, el 2016 l’IRTA tenia 13,2 milions d’euros. Així: 13,2 
milions d’euros. Bé, doncs el 2020 en té 17,5, un trenta-dos per cent més. És sufi-
cient? No. No és suficient, clar que no. Però deixin de dir l’u per cent. Deixin de 
dir que no creiem en lo que és l’institut de recerca que té el sector agroalimentari 
en aquest país, perquè no és cert. I el dia que vulguin, ja l’hi vaig dir, els convido a 
visitar-lo, perquè no només fem recerca en el sector agroalimentari, sinó també en 
l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic en pro dels nostres agricultors i del nos-
tre sector productor. És a dir, aquí s’està fent una feina ingent. En necessitem més, 
de diners? L’hi ben asseguro.

Ha parlat també..., és que ens trobarem aquí, perquè pel tema de recursos ens 
trobarem sempre, eh? Ha parlat del tema de la prevenció d’incendis. Malauradament 
aquest cap de setmana, una vegada més, n’hem tingut un altre exemple. Però una ve-
gada més –i segur que cap vegada ens hem trobat que la consellera no pugui sortir 
aquí i explicar-ho– hem tingut sort del mosaic agroforestal i, en aquest cas, també 
de les franges, de les franges perimetrals que hi havia al cap de Creus, perquè això 
és el que ha fet, a banda de l’actuació fantàstica dels bombers, dels agents rurals i 
dels ADFs i de tots els cossos de seguretat d’aquest país, a banda d’això, el que ha fet 
que no travessés la carena el foc i que no es cremessin dos mil o tres mil hectàrees. 
I això és una feina feta aquest any en pro de la prevenció d’incendis.

Ara bé, també els hi dic: treballo i treballaré perquè aconseguim..., i ho llan-
ço aquí, que potser llançant-ho és la manera de que es compleixi, eh?, dirigint-me 
al conseller d’Economia, que ja l’hi he dit avui al Consell Executiu, però també al 
president del meu Govern i del Govern del país: necessitem, sens dubte –i ja ho te-
nim dissenyat–, un pla, que no sé com en direm, però m’aventuro, per què no?, pla 
Mosaic, amb 60 milions d’euros, mínim, plurianual –això vol dir quatre anys, quin-
ze per any–, per fer prevenció d’incendis a aquest país. Perquè per més extensió que 
fem, sempre val la pena prevenir, i prevenint no només evitem incendis, sinó que fal-
quem la gent al territori i evidentment també el preservem, que és una de les moltes 
finalitats que té també el sector agroalimentari del país.

Moltes gràcies –perquè em queden cinc segons–, però mà estesa, evidentment, 
per seguir treballant, que ens fa molta falta. Gràcies.

(Aplaudiments.)

La presidenta

El catorzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre la necessitat 
d’elaborar un pla nacional de llengües; presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans.

Interpel·lació al Govern sobre la necessitat d’elaborar un pla nacional de 
llengües

300-00033/13

Té la paraula, per fer l’exposició de la interpel·lació, la diputada senyora Anna 
Grau.
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Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, no sé si es usted aficionada a leer la Biblia o si conoce la historia de san 
Pedro y de cómo por tres veces le preguntaron por Jesucristo y por tres veces lo 
negó. Algo parecido hizo usted en su primera comparecencia ante la Comisión de 
Cultura de este Parlamento, como consejera del ramo, cuando hasta tres grupos par-
lamentarios distintos entre ellos, y sobre todo el mío, le preguntamos por los planes 
de su departamento para defender la lengua castellana en Cataluña. Tres veces tres 
dio usted la callada por respuesta, como si oyera llover; por tres veces tres recalcó..., 
la necessitat d’un pla nacional per la llengua..., y habló de defender el catalán, el ara-
nés y hasta la llengua de signos. Ni una mala mención al castellano, español o como 
más rabia le dé llamarlo, mientras lo llame de alguna manera, mientras lo tenga en 
sus oraciones y en alguna consideración.

Mire que hemos visto disparates en lo poco que llevamos de legislatura y más 
allá, empezando por la toma de posesión del presidente Aragonès, con una versión 
del himno de Cataluña, Els Segadors, digna de figurar en un concierto tributo a 
Lady Gaga. Entre estrofa y estrofa..., del cant de les segadores, el molt honorable 
president Aragonès..., habló de salir al paso de la crisis lingüística que padecemos 
en Cataluña. ¡Cuánta razón! Otra cosa es qué tipo de solución a esta crisis se puede 
esperar viniendo de ustedes; si no va ser peor el remedio que la enfermedad, la va-
cuna que el virus.

Empecemos por el principio. Es un hecho indiscutible que desde que Jordi Pujol 
logró sentarse en la silla de Josep Tarradellas no ha habido en Cataluña un solo go-
bierno que no sea nacionalista, solo o en compañía de otros. Ni un solo día, desde el 
año 1981, la política lingüística de la Generalitat ha estado en manos de nadie que 
no fuese, primero, catalanista, luego soberanista, luego separatista, luego processista  
y al fin antiespañol sin complejos. Se gastan ustedes un dineral en una televisión 
pública cuyo grito de guerra es «puta España», y se gastan otro dineral en hipersub-
vencionar Plataforma per la Llengua, una pretendida ONG del catalán que trabaja 
febrilmente, obsesivamente, hasta pseudomafiosamente, para barrer el castellano de 
los comercios, de la Administración pública, de la lengua vehicular de la enseñanza 
y hasta de los patios de las escuelas.

Han hecho todo lo que estaba en su mano para que durante años nadie se atrevie-
ra a normalizar el uso del español (l’oradora pica amb el puny a la tribuna) en este 
Parlament. Han marginado hasta el apartheid la cultura catalana en lengua castella-
na, dejando a magníficos creadores..., dejándoles fuera de premios literarios, ayudas 
cinematográficas y, en general, de toda red de ayuda pública o directamente clien-
telar. Se han hecho, en fin, los amos del bullying institucional contra el bilingüismo, 
pasándose por el arco de triunfo todo tipo de sentencias judiciales contra los abusos 
de la inmersión lingüística y hasta de en qué idioma se pueden hacer las pruebas de 
selectividad. 

I què han aconseguit amb tot plegat? Que tots pixem colònia i Jocs Florals i 
anem amunt i avall del passeig de la Gràcia tocant la lira, recitant versos de Josep 
Carner? No. Vostès diuen que la llengua catalana està en crisi, que el jovent cada 
cop la parla pitjor i menys de gust, que el català està perdent el tren de les noves tec-
nologies i plataformes, que la globalització els passa factura i els fa por, molta por. 
En una paraula, que després de quaranta anys donant la tabarra, intentant imposar 
el monolingüisme a la pràctica per la força, vostès han fracassat. Si és veritat, com 
diuen, que el nacionalisme considerava i considera la defensa de la llengua catalana 
una de les seves raons de ser, de vegades fins i tot l’única, si us plau no s’ofenguin 
si aquesta catalana de Girona els hi diu clar i català: són vostès uns inútils. Porten 
quaranta anys violant els drets i ferint els sentiments de milions de ciutadans de Ca-
talunya que tenen el castellà com a llengua mare o simplement com a llengua pròpia. 
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Perquè deixin-me dir que les llengües pertanyen a la gent, a les persones, no a cap 
govern o territori, i no han aconseguit res del que es proposaven.

Eso es lo que sucede cuando uno se pasa todo el día hablando de Franco, pero sin 
sacar ninguna lección de cuarenta años de franquismo. ¿Consiguió el régimen fran-
quista que los catalanes dejaran de hablar y amar el catalán por arrojarlo fuera de las 
escuelas, de la Administración y de la cultura oficial? No, no lo consiguió. Todo lo 
contrario. Lograron inocular en generaciones de catalanes un odio irracional hacia la 
lengua española, como si la lengua tuviera alguna culpa de las barbaridades que las  
dictaduras oficiales o encubiertas hacen en su nombre. A ustedes les ha pasado y  
les pasa lo mismo, poniendo la lengua a los pies de los caballos y al servicio de sus 
delirios de grandeza, haciendo política con la lengua y no por y para ella, reducien-
do la noble defensa del catalán a algo tan miserable como combatir el español por 
tierra, mar y aire, y lo único que generan es eso: cansancio, frustración y odio, y fra-
caso, mucho fracaso. 

Fracaso es haber dilapidado los consensos lingüísticos de los años ochenta, cuan-
do en esta cámara se consiguió aprobar una ley de normalización lingüística por una 
unanimidad que hoy sería impensable. Bueno, que ya era impensable en 1998, cuan-
do el entonces conseller de Cultura Joan Maria Pujals trató de aprobar una nueva 
ley y ya se encontró con lo que se encontró, con un bidé lleno de pirañas. Oigan, y 
no sería porque entonces abundara en Cataluña lo que ustedes llaman ultraderecha, 
fachas, «ñordos», colonos, etcétera. En 1998, Ciudadanos no existía, Santiago Abas-
cal no había salido de su pueblo y en el PP catalán ya le habían cortado la cabeza  
a Alejo Vidal-Quadras para que no estorbara en los pactos del Majestic entre Pujol 
y Aznar. Estaban ustedes solos; bueno, con el Partido Socialista, que en este tema se 
lo deja pasar todo o casi todo, a juzgar por la experiencia de los dos tripartitos. 

En fin, que ustedes y solo ustedes son los responsables de haber fulminado la 
libertad y la concordia lingüística en Cataluña. Le vendieron a todo el mundo el 
modelo de la inmersión, diciendo, pues, que no querían una doble red escolar, que 
querían cohesión apartheid, y lo que garantiza ese modelo es justo lo contrario: una 
lengua para los buenos y otra lengua para los malos. Se escudan en que el español lo 
hablan cientos de millones de personas en el mundo para intentar que arrinconarlo 
en Cataluña salga gratis o parezca una travesura progre, cuando es lo más reaccio-
nario y cavernícola que hay. Hablan de lengua propia como si fuera suya, cuando las 
lenguas, insisto, solo pertenecen a las personas, que son las que sufren cuando se  
violan sus derechos y se arrasa su dignidad. Se podría hablar español en todo el pla-
neta Tierra y en tres o cuatro planetas más y seguiría siendo una canallada espiar lo 
que hablan los niños en los patios de las escuelas de Cataluña o hacer sufrir a una 
sola persona por rotular su comercio en la lengua oficial que le dé la gana, que para 
eso estamos en democracia y no en dictadura. 

El motivo, en fin, de esta interpelación es sondear el inescrutable silencio de la 
consellera de Cultura el otro día en la comisión y ver de enterarnos en qué va a con-
sistir el pla nacional per la llengua, anunciado por ella, por el president Aragonès 
y por sus socios de gobierno de Junts. Llegado este punto, espero que no sorprenda 
a nadie que nosotros hayamos preferido hablar de plan de lenguas, de todas, no de 
una sola –perquè nosaltres les defensem totes. Per nosaltres totes les llengües de Ca-
talunya van en un pack i han de ser totes no ja respectades, sinó dignament preser-
vades i activament fomentades i protegides. I qui intenti fer el contrari, ens tindrà al 
davant i protestant tot el dia. Antes se cansarán ustedes de saltarse la ley que Ciuta-
dans de denunciarlo y de perseguirlo en los tribunales.

Pero no solo en los tribunales. Fíjense, por favor, que de su fórmula mágica  
del pla nacional per la llengua les discutimos la palabra «llengua» –perquè volem 
que siguin llengües–, pero no les discutimos la palabra «nacional». Eso no se debe  
a que no nos demos cuenta de su constante afán de hacer un uso oblicuo, espurio 
de la palabra «nacional», que para ustedes significa nacional catalán y para noso-
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tros significa nacional español, por supuesto que con Cataluña dentro. Pero fíjense,  
es que nosotros sí que creemos que hace falta un plan nacional, es decir, a escala es-
pañola, para defender todas las lenguas oficiales de España en todos los territorios. 
Hace falta que el Gobierno de la nación, el Gobierno de España, que responde de to-
dos y cada uno de los españoles, es decir, ante todos y cada uno de los catalanes, se 
haga responsable de acabar con el caos y el apartheid lingüístico que hace demasia-
dos años que sufrimos en Cataluña y que evidentemente puede durar hasta el infini-
to mientras ustedes tengan o finjan tener la última palabra. 

Somos conscientes de las limitaciones de instar desde el Parlamento catalán al 
Gobierno español a sobreponerse a décadas de dejadez, pereza, de hacerse solo vaga-
mente responsable de la defensa del español allá donde no hay otra lengua cooficial, 
y allá donde la hay, como es el caso de Cataluña, bueno, dejar que el Gobierno auto-
nómico haga lo que le dé la gana, así «lo que le dé la gana» sea clamorosamente an- 
ticonstitucional. Necesitamos mecanismos de empoderamiento, pero sobre todo de 
complicidad. Necesitamos una visión lingüística de águilas, no de gallinas, para 
avanzar todos juntos en la defensa del bilingüismo y en el robustecimiento de todas 
las lenguas de este país, del catalán al español, pasando por el aranés, la llengua de 
signes, el euskera y el gallego en los nuevos entornos globalizados y digitales. 

En fin, olvídense de una vez del franquismo, sobre todo dejen de imitarlo, cam-
bien el chip y el marco mental, abran sus corazones y sus políticas al bilingüismo y 
más allá, atrévanse a vivir, a dejar vivir, a ser libres, a dejar serlo, a poner al servicio 
de las lenguas las personas que las hablan, en lugar de machacarlas. Hoy puede ser 
un gran día, como diría Joan Manuel Serrat, para romper ese silencio. L’escoltem, 
senyora consellera.

(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, té la paraula la consellera de Cultura, senyora Natàlia Garriga.

La consellera de Cultura (Natàlia Garriga Ibáñez)

Presidenta, diputada Grau... I bona tarda també a la resta de diputats i diputades 
que ens acompanyen avui.

Agraeixo la seva interpel·lació amb referència al pacte nacional per la llengua i 
que em donin l’oportunitat de poder explicar, en la que és la meva primera interven-
ció des del faristol d’aquesta cambra, una de les línies prioritàries del Departament 
de Cultura: la diversitat lingüística dels territoris catalanoparlants.

Com ja hem explicat anteriorment, la nostra intenció és posar sobre la taula, en 
un debat obert a tothom, la situació de totes les llengües que es parlen a Catalunya, 
amb dades a la mà i garantint el present i el futur del català, l’aranès i la llengua de 
signes catalana en aquest context plurilingüe, ric i divers.

I per què hem d’acordar un pacte nacional per la llengua? Perquè a Catalunya no 
s’ha arribat mai a la normalització lingüística, com ja deia vostè en aquest moment. 
I, per tant, és important que tornem a trobar-nos tots per aconseguir-la. Al llarg dels 
últims anys hem fet molta feina, però el context en què vivim ha canviat tant que 
hem de fer una revisió a fons de les polítiques lingüístiques del nostre territori per 
poder avançar.

Primer, permetin-me que comparteixi amb vostès aquest context. Durant la 
Transició –i ja en parlava vostè, perquè en parlava jo a la meva primera comparei-
xença– vam posar-nos tots d’acord per aconseguir una certa normalitat lingüística. 
Calia que la totalitat de la societat compartís el coneixement actiu de la llengua ca-
talana, que el català s’emprés en tots els àmbits socials i que tothom qui arribés a 
Catalunya l’aprengués.

Abans de continuar, vull explicar-los per què durant tota aquesta explicació men-
cionaré el català, l’aranès i la llengua de signes catalana, i no em centraré tant en 
el castellà, com vostè em demanava. L’explicació és senzilla: el castellà gaudeix de 
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bona salut a Catalunya. A casa nostra, el 97,6 per cent de la població sap escriure el 
castellà; el 98,5 per cent el sap llegir; el 99,5 el sap parlar, i el 99,8 l’entén. Això vol 
dir que pràcticament el cent per cent de la gent que resideix permanentment a Cata-
lunya entén, parla, llegeix i escriu en castellà. Per tant, aquesta llengua està perfecta-
ment normalitzada en la societat.

L’objectiu del pacte per la llengua és el d’asseure’ns tots al voltant d’una taula per 
parlar d’aquelles llengües que a dia d’avui mostren dubtes de viabilitat a casa nostra, 
com són el català, l’aranès i la llengua de signes catalana, idiomes amb dificultats 
objectives que s’han incrementat amb la globalització.

Sobre la llengua catalana hem avançat des del punt de partida on érem, però te-
nim dades que demostren que no hem assolit els objectius de normalització que ens 
vam proposar i pels quals hem de seguir treballant. Hi ha aproximadament 360.000 
persones que resideixen a Catalunya que no entenen el català. El que manca són re-
cursos, les condicions d’immersió lingüística que fan que hi hagi persones que fa 
temps que resideixen a Catalunya i que no comprenen la llengua. Un disset per cent 
de les persones que no entenen el català fa entre cinc i deu anys que viuen aquí. I un 
cinquanta per cent fa més de deu anys que fan vida a Catalunya. Necessitem destinar 
recursos als ciutadans que no saben la llengua i acompanyar-los a aconseguir una 
immersió lingüística positiva.

Això em porta a parlar dels usos lingüístics interpersonals. En les darreres dues 
dècades, hi ha hagut retrocessos considerables en l’ús del català en les relacions cara 
a cara en molts àmbits. S’ha reduït, per exemple, l’ús de la llengua a bancs, caixes, 
petits i grans establiments comercials, companys de feina o entre veïns i veïnes. Una 
part d’aquestes reduccions es deuen directament als canvis demogràfics de la prime-
ra dècada del segle xxi, però la majoria de canvis tenen un altre component molt im-
portant, i és la reducció de l’ús del català entre les persones que el saben. Aquestes 
reduccions no es deuen a una desaparició massiva de parlants de català, sinó sobre-
tot a una transformació del context sociolingüístic. Al llarg d’aquests anys, allà on 
l’any 2003 hi havia metges, botiguers, companys de feina que parlaven català, ara hi 
ha metges, botiguers, companys de feina que no el parlen, i això fa molt més difícil o 
fins i tot impossibilita l’ús del català.

Deixeu-me posar exemples d’altres àmbits com el judicial. L’ús del català a l’Ad-
ministració de justícia a Catalunya podria qualificar-se de marginal o residual, no 
pas perquè la gent no el vulgui fer servir, perquè les queixes sobre la impossibilitat 
de fer servir el català sovintegen. Tampoc és que el català no estigui en condicions 
d’usar-se als tribunals, perquè el llenguatge jurídic i les eines informàtiques estan 
preparades. És perquè els parlants canvien de llengua seguint el mateix procés que 
acabo d’explicar.

I si parlem sobre la situació de la llengua avui en dia hem de parlar de la digita-
lització. Els últims anys, les grans estructures digitals mundials han revolucionat el 
món. Vivim amb un mòbil a la mà, i moltes de les nostres feines no s’entendrien sen-
se l’ordinador. Fa anys que vam entrar en la inèrcia digital, ràpidament i gairebé 
sense tenir temps de reflexionar. Però el desenvolupament de les tecnologies afecta 
les particularitats lingüístiques de casa nostra i de tots els territoris del món. El re-
sultat a nivell global i, per tant, també a Catalunya, està sent que els nous usuaris 
d’internet, influïts pel volum de contingut que hi ha en les llengües dominants, aban-
donen les seves llengües maternes online.

Aquí, un altre cop i per a tranquil·litat de tots, el castellà tampoc corre perill. 
Quan et subscrius a plataformes audiovisuals, quan fas cerques a Google, quan com-
pres digitalment, les grans llengües hegemòniques –és a dir, el castellà, l’anglès i el 
xinès– sempre hi són. El dubte és què passa amb les llengües petites, o fins i tot mit-
janes, com és el cas del català.

És hora de pensar en la dimensió lingüística de la revolució digital. És hora de fer 
polítiques digitals que assegurin el futur de les llengües dins i fora de les pantalles. 
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A la llarga tots els països del globus ho aniran fent. A Catalunya això ens urgeix, 
perquè per context els parlants de llengua catalana corren el risc de patir una mino-
rització digital molt ràpida.

Tots els partits polítics d’aquesta cambra hem d’entendre la dimensió d’aquest 
repte global. On hem de posar l’esforç és en la supervivència de totes les llengües 
mitjanes i petites en un món globalitzat i digitalitzat, ple de deslocalitzacions, de 
moviments continus de tot tipus: d’informació, de persones, de productes, d’entrete-
niment.

Hem de normalitzar l’ús de la llengua catalana en les tecnologies; per exemple, 
facilitant l’entrada de continguts en aquest idioma a les plataformes de continguts 
globals, fomentant el talent audiovisual en llengua catalana o ajudant en la creació 
d’assistents de veu, de traductors automàtics o d’agents conversacionals en català, en- 
tre altres. Des del Govern en general i des del Departament de Cultura en concret, 
entenem els reptes del context digital en què vivim i treballem per garantir un futur 
per a les llengües del nostre territori.

Per tot això que he explicat fins ara, creiem necessari tirar endavant un pacte na-
cional per la llengua. Desitgem que tots es posin a treballar per trobar solucions da-
vant d’aquesta situació general. A Catalunya no s’ha arribat mai a la normalització 
lingüística i, per tant, és important que tornem a trobar-nos tots per aconseguir-la. 
I ho hem de fer mirant al nostre voltant i entenent com funciona el món.

Responent a la pregunta de per què necessitem, doncs, el pacte nacional: perquè 
el context d’ara no és el mateix que hi havia fa quaranta anys, perquè vivim en una 
realitat tan diferent com la de finals dels anys setanta i inicis de la dècada dels vui-
tanta, que clama una revisió. Les llengües són les eines de cohesió més importants 
de què ens podem dotar com a societat. Mirem endavant. Trobem un espai comú per 
avançar i arribar a consensos amplis, pacifiquem entre tots la gestió de les llengües, 
posem-nos objectius col·lectius.

Per acabar, vull recordar que parlar del català és fer-ho de les altres llengües ofi-
cials i reconegudes. Tot el que diem pot aplicar-se de manera directa i encara amb 
molta més contundència a l’aranès, llengua pròpia de la Vall d’Aran, i a la llengua de 
signes catalana. Per bé que hagin aconseguit avenços en alguns terrenys, les dues so-
breviuen en un estat de precarietat que cal afrontar amb determinació.

Hi ha dos tipus de llengua que conviuen a casa nostra. Una està protegida econò-
micament, institucionalment, i unes altres tenen problemes de viabilitat. Treballem 
junts per tenir una societat plurilingüe on totes les llengües estiguin en igualtat de 
condicions, començant per la catalana.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

En el torn de rèplica té la paraula la diputada senyora Anna Grau.

Anna Grau Arias

Gràcies, senyora presidenta. Senyora consellera, no sé si és que vostè..., no escu-
cha o no la dejan escuchar. En lo único que estoy de acuerdo es en que no se ha al-
canzado la normalización lingüística. Al contrario, creo que se ha alcanzado justo lo 
contrario, una radical desnormalización lingüística, porque hace cuarenta años que 
ustedes aplican la política lingüística franquista.

A ver, usted hablaba de que el castellano está perfectamente normalizado. Por-
que una persona entienda y hable el castellano no significa que sus derechos estén 
garantizados. Mire, le voy a contar, le voy a hablar de mi padre. Mi padre es cata-
lanohablante de nacimiento. El meu pare i jo parlem en català i durant molts anys 
m’ha escrit les cartes en castellà perquè li feia vergonya les faltes d’ortografia que 
feia en català, perquè el meu pare no va aprendre el català al col·legi. I llavors es pro-
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duïa una cosa molt estranya, que és que oralment parlàvem en català..., y por escrito 
hablábamos en castellano.

Bueno, este es un ejemplo de cómo se puede maltratar al hablante de una lengua. 
Esto, muchas personas que tienen el castellano como lengua madre, como lengua 
propia o, simplemente, como lengua, se sienten maltratados por ustedes, se sienten 
despreciados por ustedes, se sienten vejados por ustedes. I molts catalanoparlants 
estem molt emprenyats amb què es presenti la nostra llengua, la meva llengua mare, 
que és el català, o la meva llengua pare, que és el castellà, com a..., elementos arro-
jadizos políticos e, insisto, que se ponga la lengua al servicio de la política y no al 
revés.

Usted ha mencionado el tema digital. Ustedes tienen muy claro que esto no lo 
van a poder mantener en un entorno globalizado. Ustedes están llevando a Madrid 
sus enmiendas al anteproyecto para adaptar la normativa española del audiovisual 
a las nuevas directivas europeas. Y ustedes están pidiendo en Madrid, por ejemplo, 
que el Gobierno de España se implique en la defensa del catalán en plataformas 
como Netflix.

Nos parece divino, tienen razón y tienen nuestro apoyo. Pero, entonces, ¿por qué 
no se aplican el mismo cuento en TV3? ¿De verdad todavía no se han dado cuenta de 
que juntos y unidos somos más fuertes, también en la defensa de nuestras lenguas, 
de todas ellas, en un mundo global donde solo sobreviven las culturas empáticas, ca-
paces de cooperar entre ellas y de evolucionar?

Mire, usted ha pedido un pacto nacional por la lengua. Yo creo que a este paso 
no va a ser ni pacto ni nacional ni por la lengua. Desde luego, si están buscando con-
sensos, tienen que renunciar a hacer de la lengua un elemento de división. Cuando 
busquen con la lengua la cohesión y el respeto a todos los hablantes, a lo mejor po-
dremos desdesnormalizar la lengua y empezar a normalizarla.

Moltes gràcies. Jo he acabat.

La presidenta

Té la paraula, en el torn de rèplica, la consellera de Cultura.

La consellera de Cultura

Gràcies, presidenta. Diputada, de fet, no esperava que estiguéssim d’acord, eh? 
O sigui, tenia una mica d’expectativa, però no gaire esperança, de veritat.

Nosaltres, al Departament de Cultura, ens preocupem per totes les llengües que 
es parlen al país i, com és lògic, fem polítiques per a aquelles que corren més risc; és 
a dir, les que no han assolit aquells objectius als que tots ens vam comprometre.

I volia fer..., com ha fet, així, una contrarèplica curta, també l’hi faré curta, en 
el sentit de dir-li exactament només el que ens ha comentat. És evident que estem... 
L’avantprojecte de llei de comunicació audiovisual –que és evident que nosaltres hi 
estem fent al·legacions– crec que l’hauríem de llegir bé, perquè en realitat l’única 
cosa que diu és que reserva la llengua castellana i demana un percentatge obligatori 
de llengua castellana. És per això que és evident que des d’aquí el que s’està dema-
nant és que un percentatge d’aquesta producció es pugui fer en català. No és ben bé 
exactament el que ens estava dient vostè.

L’altra cosa és el que des del Departament de Cultura es destina a tots els ajuts 
que es fan en totes les llengües. Per tant, no hi ha una preservació, en aquest sentit, 
de llengua catalana. Hi ha ajuts a la literatura en castellà, hi ha gent en producció au-
diovisual en castellà, moltíssimes pel·lícules en castellà. Per tant, no és ben bé exac-
tament com ho vol dir. La vaig convidar –ben bé no a vostè, sinó al diputat de VOX– 
l’altre dia a venir al departament a que li poguéssim explicar... (Veus de fons.) Eh? 
(Veus de fons.) No, no, però després la vaig convidar també a vostè, vaig dir que era  
extensiu a vostè en la compareixença –vull dir que el convidava a ell, però que  
era extensiu a vostè–, a que poguessin venir al departament i els expliquéssim exac-
tament com funcionen les línies d’ajuts del Departament de Cultura.
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I només dir-li el que li repeteixo, eh?, que ara mateix les úniques llengües a Cata-
lunya que no estan complint els seus objectius de normalització són l’aranès, el català  
i la llengua de signes. I és per això que necessitem aquest pacte per la llengua, per 
asseure’ns tots al voltant d’una taula i trobar consensos. Ens encantaria que hi fossin 
tots –no ho sé, segurament serà difícil, però voldríem que hi fossin tots–, perquè no 
podem assegurar el present i el futur d’aquestes llengües en aquest context plurilin-
güe, si no.

Moltes gràcies.
(Aplaudiments.)

La presidenta

El quinzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació al Govern sobre les polítiques 
lingüístiques, presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Un Nou Cicle per Guanyar.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques lingüístiques
300-00035/13

Té la paraula, per fer l’exposició de la interpel·lació, la diputada Maria Dolors Sa-
bater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies, presidenta. Diputades, diputats..., bon dia a toti. «Auem entenut 
repetidament en aguest Parlament qu’eth castelhan ei victima dera immersion lin-
güistica e qu’ei era lengua qu’ei perseguida en aguest país. E non; ei ua mentida.»

Cito l’estimada Mireia Boya en les seves paraules de fa quatre anys –llavors 
diputada de la CUP–, quan defensava la interpel·lació «Llengua i poder» en aquest 
mateix Parlament. La situació que ella denunciava no només no ha millorat, sinó 
que ha empitjorat. D’una banda, ha baixat l’ús social de la llengua catalana d’una 
forma contundent, amb la vulneració de drets i risc de segregació de la població als 
territoris catalans que això comporta. I, d’altra banda, ha augmentat la politització 
de la llengua. N’acabem de tenir una bona prova, i en tenim una altra de ben greu en 
aquest ús polític que el Gobierno de España, del Estado, fa contínuament: només el 
2020 són més de seixanta les normes del Govern espanyol on es manté la imposició 
del castellà, i ara tenim aquest atac estrella en el camp audiovisual, amb la negativa 
a aplicar la directiva europea, en aquesta llei de l’audiovisual, que reconeix i prote-
geix el plurilingüisme.

I, finalment, es constata també la deixadesa de la pròpia Generalitat en aplicar i 
fer complir les seves pròpies lleis. Les eines de què disposa..., aquí l’estrella són les 
del cinema i les del consum, en el cas de l’etiquetatge, però n’hi ha d’altres. Fa quatre 
anys, la resposta del llavors conseller Santi Vila va ser negar la major i seguir sense 
plantar cara a la situació, i això no ens ho podem permetre ni un dia més.

El problema de la situació de la llengua i les seves conseqüències preocupa i ocu-
pa el món social, associatiu, sindical, acadèmic, literari, artístic, científic i popular. 
Disposem d’anàlisis i propostes rigoroses –moltes sortiran en el debat de la moció–, 
però ara, avui, en deu minuts, em limitaré a plantejar quatre idees i quatre preguntes 
al Govern.

Primera. El discurs victimista i extremadament polititzat de que el castellà és 
víctima de discriminació, que és una mentida tàctica de l’unionisme.

Segona. Accedir al ple domini del català i de l’occità de l’Aran i de la llengua de 
signes catalana és un dret que no està garantit, i això té conseqüències: conseqüèn-
cies contra la llibertat, contra la igualtat d’oportunitats i contra la cohesió social.



DSPC-P 14
20 de juliol de 2021

Sessió 10.1 36

Tercera. Com a llengües minoritzades i perseguides, el català i l’occità pateixen 
les conseqüències universals del neoliberalisme lingüístic. No estem en un bilin-
güisme entre llengües en igualtat de condicions –no hi estem.

I quarta. Cal una presa de consciència i actuació amb responsabilitat, pensant 
en el global dels parlants. Cal impulsar aquest pacte nacional per la llengua amb la  
perspectiva d’unitat lingüística dels Països Catalans i amb participació activa de  
la societat civil.

Començo per aquest primer punt de la politització de la llengua, aquesta cons-
tant dels partits del règim per distreure l’atenció mentre cometen vulneracions greus 
de drets cap als parlants de les altres llengües que no siguin la castellana –en tenim 
exemples rotunds. I aquesta ofensiva institucional amb polítiques estatals contra la 
presència pública del català té impactes en la governança i en els usos del català.

Parlàvem, ara, de la llei de l’audiovisual –està passant ara mateix. L’Estat espa-
nyol té pendent aquesta transposició de la Directiva europea 2018/1808, de serveis 
de comunicació audiovisual. Ja ha publicat un avantprojecte de llei a punt de trami-
tació, i no compleix el deure de protegir el plurilingüisme. No protegeix les obliga-
cions vinculades als objectius de llibertat d’expressió i de diversitat cultural. Europa 
és molt clara, però el Govern del PSOE i comuns es neguen a fer-ho.

Cal que el Parlament sigui un mur de defensa dels drets –tots els drets, també els 
lingüístics–, un mur de defensa del català, de protecció del català. I, per tant, jo em-
plaço de forma conjunta tots els grups –evidentment, Esquerra Republicana i Junts 
per Catalunya, però també En Comú Podem– a fer un front comú contra aquesta llei 
de l’audiovisual recentralitzadora que prepara el Govern espanyol, perquè cal impe-
dir aquesta barbaritat.

I passo a la segona idea. Això va de drets, és un tema de drets. Precisament, l’ini-
ci de la immersió lingüística es va donar per la reivindicació de les famílies que no 
havien nascut aquí però hi havien vingut a viure, la reivindicació del dret a acce-
dir als mateixos drets lingüístics que les persones autòctones. Perquè haver nascut 
aquí o no haver-hi nascut, tenir com a llengua inicial el català o no tenir-l’hi no fos 
un factor de discriminació i de desigualtat; que les oportunitats, el tracte comunita-
ri, totes les oportunitats no estiguessin menystingudes per si la llengua que es duia 
d’origen era una o era una altra.

Amb la immersió lingüística, però, no n’hi ha hagut prou. No n’hi ha prou per-
què els contextos d’ús són imprescindibles, perquè vam retallar els plans educatius 
d’entorn, perquè el Tribunal Constitucional ens retalla els plans d’acollida, perquè 
no s’estan aplicant recursos concrets a tots els municipis perquè es pugui garantir 
aquest dret d’accés a la llengua, i perquè moltes persones arriben fora del sistema 
educatiu, i perquè –diguem-ho clarament– la immersió lingüística ni s’està fent a 
secundària ni a les universitats. La llei Celaá, que alguns van voler fer veure que 
no era tan dolenta, una vegada més no protegia la immersió lingüística, sinó que la 
immersió lingüística l’hem de protegir aquí recuperant-la i reimplantant-la.

Tercer. Com a llengües minoritzades i perseguides, ja ho he dit, el català i l’occi-
tà pateixen les conseqüències universals d’aquest neoliberalisme lingüístic. M’hi es-
tendré més en la rèplica perquè se m’acaba el temps i no vull deixar de posar èmfasi 
en el quart punt.

Cal prendre consciència i actuar, perquè, consellera, la no normalització no arri-
ba així perquè sí; cal aquest pacte nacional per la llengua amb perspectiva d’unitat 
dels Països Catalans i amb la participació de la societat civil. Són moltes, moltíssi-
mes, les entitats fermament compromeses amb la defensa dels drets lingüístics arreu 
dels Països Catalans que treballen diàriament. Només per preparar aquesta inter-
pel·lació he consultat feina ingent, dades que es publiquen, que desenvolupen entitats 
com Òmnium, Plataforma per la Llengua, FOLC, CAL i tantes altres. S’hi ha de 
comptar, també, en aquest pacte.
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I, abans d’acabar, consellera, les preguntes. Com pensen fer-ho? Com pensen 
començar? Com pensen articular aquest pacte nacional per la llengua? Com pen-
sen, mentrestant no el tinguem..., què pensen fer amb totes aquestes lleis que tenim  
i que no estem aplicant? Què pensen fer amb les dades que ens demostren? Ja sabem 
que les dades que són declaratives dels usos del català no són cent per cent fiables, 
però tenim aquesta eina que vostès mateixos han posat en marxa dels municipis, 
del #català947, i es veu clarament com aquesta desigualtat en l’ús de la llengua, que 
està clarament diferenciada entre les persones que han nascut aquí i les que no hi 
han nascut, i clarament diferenciada entre les que han nascut a l’Estat i les que han 
nascut fora, això és una informació que si no s’actua per fer accessible la llengua a 
tothom tindrem problemes de cohesió social, problemes de discriminació, que, una 
vegada més –una vegada més–, sumen, a les capes de la societat, els entorns socials 
més vulnerabilitzats, més vulnerables. Això és una emergència lingüística, és una 
emergència social, és una emergència de la cohesió social d’aquest país. I els dema-
no que ens contestin concretament com ho farem per afrontar-la, com ho faran per 
afrontar-la i per deixar de negar la major, deixar d’amagar el cap sota l’ala.

Moltes gràcies.

La presidenta

Per respondre, té la paraula la consellera de Cultura.

La consellera de Cultura

Gràcies, presidenta. Diputada Sabaté... Bona tarda a tots; una altra vegada, bona 
tarda a tota la resta de diputats i diputades.

Primer de tot, com vostè ja sap i com totes dues compartim, Catalunya és un país 
plurilingüe on es parlen més de tres-centes llengües. En aquest context ric i divers, 
les úniques llengües que necessiten un estat fort al darrere per seguir existint són la 
llengua catalana, l’aranès i la llengua de signes catalana. El seu futur depèn de com 
se les cuidi i de les polítiques que se’n faci arreu dels territoris catalans. Aquestes tres 
llengües, junt amb el castellà, que gaudeix d’una salut de ferro en el nostre país, com 
deia vostè ara mateix, conviuen amb les llengües de diferents orígens que es parlen 
a casa nostra. Totes ens ajuden a conformar un context ric i acollidor i, de fet, l’ei-
na principal per fer sentir a totes les persones ben acollides a casa nostra és la llen- 
gua. Tothom ha de poder tenir accés al català. Tothom ha de poder aprendre la  
llengua pròpia del país. Catalunya ha de tenir un millor cicle d’acolliment lingüístic, 
de manera que les persones que comencen a utilitzar el català se sentin acollides i 
acompanyades. Amb una visió global, hem de treballar per aconseguir els objectius 
d’incrementar el coneixement i facilitar l’accés i potenciar l’ús de la llengua catalana.

I com ho farem?, que és el que ens preguntava vostè ara. Des de la Secretaria 
de Política Lingüística del Departament de Cultura estem treballant en el que ja els 
vam poder avançar en la compareixença d’elaborar el pacte nacional per la llengua. 
I des d’aquí ja saben que els convido a formar-ne part de manera activa. Ara mateix 
estem en una primera fase de disseny, que ens permetrà identificar i planificar de 
manera eficient el que volem que sigui el pacte, però és evident que l’obrirem a tot-
hom –a tothom–; a tothom que s’hi senti interpel·lat. 

En consonància amb això, la Secretaria de Política Lingüística està treballant 
conjuntament amb l’Idescat per analitzar de manera prospectiva l’evolució sociolin-
güística de Catalunya per als propers quinze-vint anys. Amb la informació que en 
traurem, i ampliant la partida pressupostària –que és molt necessari–, establirem un 
pla pluriennal de política lingüística.

I en tercer lloc, i importantíssim, ja estem començant a revisar el funcionament 
dels mecanismes de promoció i protecció de la llengua en tots els àmbits. Si em per-
met, a continuació faré un repàs breu de les diferents accions que creiem que cal fer 
en els diferents àmbits.
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Comencem pel camp cultural. Hem de fomentar l’oferta i el consum en català 
en tots els àmbits de la cultura, com en el món del llibre, la música, les arts escèni-
ques. I sobre l’audiovisual –tan important l’audiovisual en aquests moments–, vo-
lem fer créixer l’oferta i el consum de cinema i les sèries doblades i subtitulades al 
català, cooperant amb el sector i donant-hi suport per mitjà de línies de subvenció. 
Així, treballarem per disposar d’un programa d’acció amb distribuïdores i amb pla-
taformes en línia per a la incorporació de continguts en català –amb Disney, Net-
flix, Rakuten o Filmin. Hem de tenir en compte, però, com ja ens deia vostè ara ma- 
teix, l’amenaça que suposa l’avantprojecte de la llei general de comunicació audio-
visual d’àmbit estatal, en la qual estem treballant, perquè no preserva la diversitat 
lingüística ni cultural.

En educació, departament amb el qual ja hem iniciat un grup de treball, conti-
nuarem aplicant el model d’immersió lingüística amb tots els marges de millora que 
encara conté. El nostre objectiu és garantir que la immersió s’apliqui realment a les 
escoles, i per això en farem sensibilització i seguiment.

En termes d’àmbit social, com hem dit, absolutament tothom ha de tenir accés a 
la llengua catalana. La primera necessitat que detectem és la de reforçar l’oferta de 
formació i fomentar l’adopció de la llengua entre la població adulta, enfortint l’acció 
del Consorci per a la Normalització Lingüística. L’aprenentatge de la llengua només 
s’adquireix si, a més de tenir formació, pots parlar en català amb iguals de manera 
distesa. 

Cal potenciar l’acompanyament de les persones que aprenen català al consorci 
amb programes de l’aula al carrer, línies com la dels «Comerços aprenents», xarxes 
d’iguals, etcètera. Aquestes tasques serien impensables si no fos per la xarxa del Vo-
luntariat per la Llengua i la formació no formal, i per això la reforçarem.

L’acolliment i acompanyament lingüístic de la migració és bàsic. Per això millo-
rarem els mecanismes informatius, proposarem noves propostes formatives i sensi-
bilitzarem els professionals que formen part d’aquest procés d’acollida. També fa-
rem un pla de foment d’ús del català en el lleure infantil i juvenil. 

Pel que fa a les universitats, considerem que, conjuntament amb el departament, 
hauríem de donar suport a les polítiques lingüístiques universitàries, creant una es-
tratègia conjunta per a postgraus i màsters, i incrementant els ajuts Interlingua.

Pel que fa a Empresa, estem en disposició de posar en marxa un pla de suport al 
teixit empresarial amb l’objectiu d’arribar a l’ús normal i complet de la llengua en 
l’entorn de treball. També posem en marxa la iniciativa Emmarca’t, un programa 
de foment de l’ús del català a les 406 marques líders de trenta-vuit sectors a Catalu-
nya perquè apliquin el català en els àmbits com les webs, l’atenció oral, la publicitat, 
l’etiquetatge i les xarxes socials.

Pel que fa a la justícia –ja ho dèiem abans a l’altra compareixença–, serà essen-
cial la coordinació amb el Departament de Justícia. Aquest és l’àmbit de l’Adminis-
tració on l’ús del català és més minoritzat. Per pal·liar-ho, proposarem la signatura 
de convenis amb els col·legis professionals per fomentar l’ús del català al sector i 
posarem en marxa un pla d’acció de formació en llengua catalana i en llenguatge ju-
rídic presencial i a distància, amb tutoria per a advocats, procuradors, registradors, 
notaris i graduats socials. 

En l’àmbit internacional, en tant que membres de la Xarxa Europea de Promo-
ció de la Diversitat Lingüística i del grup de treball del full de ruta per a la diversitat 
lingüística a Europa, presentarem als organismes europeus dos estudis i, paral·lela-
ment, seguirem amb el pla de foment de l’aprenentatge de la llengua catalana a l’ex-
terior, avaluant la qualitat d’aquests ensenyaments i fent extensiva la modalitat vir-
tual del programa Voluntariat per la Llengua, així com comptant amb tota la xarxa 
que té l’Institut Ramon Llull a l’exterior. 
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Pel que fa a la coordinació dins l’Administració i en relació amb altres adminis-
tracions, primer farem una anàlisi conjunta i donant suport als plans de política lin-
güística dels departaments de la Generalitat de Catalunya amb accions concretes. 

En aquest sentit, també volem reactivar la Comissió Tècnica de Política Lingüís-
tica i la Xarxa Tècnica de Política Lingüística per aplicar polítiques transversals, 
molt necessàries dins dels departaments de la Generalitat. També partim de la base 
que el català no es parla únicament al Principat. Per això, en el marc de la declara-
ció de Palma, engegarem la coordinació amb el Govern català, balear i el valencià, i 
proposarem el d’Andorra.

Pel que fa a la llengua de signes catalana, la voluntat del departament continua 
sent la de fomentar la cooperació en l’àmbit associatiu i en l’acadèmic, treballar amb 
el Consell Social de la Llengua de Signes Catalana i, entre altres propostes, fer un 
estudi estadístic sectorial sobre els usuaris de la llengua de signes i comunitats sig-
nants a Catalunya, amb l’Idescat i els departaments de Drets Socials, Educació i 
Salut. Aquest any 2021 elaborarem la metodologia, el formulari i la mostra, i l’any 
2022 farem el treball de camp i el tractament de resultats. 

Pel que fa a l’aranès, continuarem col·laborant i donant suport al Consell General 
d’Aran, afinant la nostra coordinació institucional per mitjà del Consell de Política 
Lingüística de l’Aranès, òrgan paritari dels governs català i aranès. A més, la Secre-
taria de Política Lingüística farà un assessorament al servei de llengua i cultura en 
actuacions de dinamització lingüística i s’incrementarà el suport anual a l’Institut 
d’Estudis Aranesos i per als seus treballs, com l’Acadèmia de l’aranès a Catalunya. 

Aquest és un repàs de les accions principals que volem fer a cada àmbit. El mo-
del català de política lingüística necessita una revisió a fons i és una empresa col·lec-
tiva que ha de garantir la continuïtat de les llengües pròpies del país. Hem d’enten-
dre que, per aconseguir una societat més cohesionada, necessitem que totes les parts 
implicades treballin per aconseguir que el català, l’aranès i la llengua de signes ca-
talana siguin accessibles. Volem reforçar la seguretat lingüística de les persones i es-
perem comptar amb el suport d’aquest Parlament per fer-ho.

Gràcies. 
(Aplaudiments.)

La presidenta

A continuació, en torn de rèplica, té la paraula la diputada Dolors Sabater.

Maria Dolors Sabater i Puig

Gràcies, presidenta. Consellera, el dubte és: es prendran seriosament això de 
l’audiovisual? Perquè –i són dades publicades per la Plataforma per la Llengua al 
seu informe 2020– hi ha hagut un incompliment constant de l’article 17 de la llei del 
cinema de Catalunya –incompliment per part nostra, per part del Govern, per part 
del país, del Principat, és a dir, no per part de l’Estat–, que estableix que les empre-
ses distribuïdores de les pel·lícules, quan les distribueixen per canals diferents al de 
la projecció en sales d’exhibició cinematogràfica, han d’incloure la versió en llengua 
catalana en el menú lingüístic, si prèviament s’han estrenat a Catalunya o han estat 
doblades o subtitulades en català. Això significa que les empreses distribuïdores te-
nen l’obligació de garantir que totes les pel·lícules que s’han estrenat doblades o sub-
titulades en català en sales de Catalunya enviïn aquesta versió en les mateixes condi-
cions en què s’envia, per exemple, la versió en castellà a tots els canals de distribució 
–televisió, plataformes digitals, DVD–, després de l’estrena a les sales.

Doncs resulta que –un exemple– Netflix, al final del 2019, oferia un total de 
2.092 pel·lícules, però només quatre tenien la versió en català. És especialment xo-
cant, perquè n’hi havia 331 de les 2.092 que tenien la versió catalana. 

Per tant, això no va només d’un perfil de seguir fent el que fèiem però una mica 
més, no va només de posar més pressupost, sinó que va de canviar l’actitud; canviar 
l’actitud i recordar aquesta idea de que som una llengua minoritzada i perseguida. 
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I, per tant, no podem tractar igual el que és diferent. No es pot pretendre deixar de 
promoure i protegir la llengua catalana, evidentment, en un marc de respecte i va-
loració de totes les llengües que es parlen al territori. Però fa pocs dies hem sabut, 
per l’Observatori de les Discriminacions a Barcelona, que una de cada deu discrimi-
nacions a Barcelona recollides en aquest informe té com a origen l’ús de la llengua. 

La catalanofòbia existeix, provoca persecució, provoca discriminació, i no no-
més aquí al Principat, a les Illes, al País Valencià. La catalanofòbia és un fet es-
tructural que sovint queda impune. Les discriminacions per raó de llengua sovint 
comporten un tracte vexatori i una forma de violència verbal, com també un tracte 
diferenciat en la prestació de serveis i d’accés a la informació. Quines mesures es 
prendran per lluitar contra aquest efecte d’aquest neoliberalisme lingüístic per com-
batre la catalanofòbia i deixar d’anar...? Perquè des del propi Govern no s’apliquen 
les mesures de les pròpies lleis que tenim. 

Per això, nosaltres, consellera, evidentment que treballarem moltíssim per apor-
tar en aquest pacte nacional per la llengua, però l’emplacem a que l’actitud amb la 
que prenguem aquesta feina i mentrestant no estigui consolidat aquest pacte, sigui 
una autèntica defensa dels drets lingüístics, per les conseqüències que tenen quant 
a la cohesió social i la llibertat i la lluita contra la discriminació, però també per les 
conseqüències que tenen quant a l’exercici de sobirania del Principat, sobirania dels 
Països Catalans, sobirania de defensa d’aquesta llengua pròpia. 

I, finalment, li demanem que aquesta primera reunió que es faci del pacte nacio-
nal per la llengua es faci a la Catalunya Nord, a Perpinyà, a l’Escola Arrels, a l’esco-
la pública, que ha estat patint també la discriminació d’un altre estat que no prote-
geix la diversitat lingüística i que està atacant la immersió lingüística del català a la 
Catalunya Nord. 

Moltíssimes gràcies.
(Alguns aplaudiments.)

La presidenta

Bé, a continuació té la paraula la consellera de Cultura. 

La consellera de Cultura

Gràcies, presidenta. Diputada, és evident que ens prendrem seriosament el ga-
rantir l’accés al català i ens prendrem seriosament la normativa. És per aquest fet 
que ens prenem tan seriosament l’avantprojecte de llei de comunicació audiovisual, 
perquè és bàsic que no s’aprovi tal com està en aquests moments. És un avantpro-
jecte de llei que, com bé deia, nosaltres li fem tres, bàsicament, crítiques principals, 
perquè es finança amb produccions locals, però no tenen a veure res amb producció 
local catalana, com en lo cas que no siguin d’altres territoris. Els percentatges que 
demanen per a la inversió són molt inferiors als que demanen altres estats. Per tant, 
hem d’estar molt amatents a aquest avantprojecte de llei. Des del Govern s’han pre-
sentat al·legacions; em consta que des d’altres entitats s’han presentat al·legacions; 
però hem d’estar amatents que no es pugui aprovar tal com està en aquests moments 
l’avantprojecte. 

És evident que el seu grup parlamentari comparteix amb el Govern la preocupa-
ció de la salut de la llengua catalana, l’aranès i la llengua de signes catalana arreu 
dels territoris de parla catalana. I és lògic que vulguin que els hi expliquem de ma-
nera concreta les línies d’actuació i les mesures que aplicarem perquè aquestes tres 
llengües es converteixin en l’eina principal per fer sentir les persones ben acollides 
dins d’un ecosistema plurilingüe, ric i divers, dins un país on es parlen, tal com li he 
dit abans, més de tres-centes llengües, dins d’un context on cada cop serà més im-
portant la protecció de les institucions. 

Els contextos socials i tecnològics que vivim fan que el castellà a casa nostra dis-
posi d’uns mecanismes de protecció i d’ús que el posa en una situació de clar avan-
tatge vers el català, que necessita polítiques lingüístiques fortes. En aquest context, 
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sabem que la nostra intenció és posar sobre la taula, en un debat obert a tothom i 
sincer, la situació de totes les llengües que es parlen a Catalunya, amb dades a la 
mà i garantint el present i el futur del català, l’aranès i la llengua de signes catalana. 
Perquè el català ha de ser la principal eina de cohesió social de la que ens dotem, la 
principal eina d’integració, i per això més que mai és important reforçar el seu co-
neixement, facilitar-ne l’accés i potenciar-ne l’ús. 

És important que treballem conjuntament, buscant consensos amplis que ens 
permetin establir criteris compartits per tothom, que ens han de servir per treballar 
ordenadament, amb objectius i plans, i per revisar el funcionament del més bàsic: els 
mecanismes de promoció, ús, accés, coneixement i protecció de la llengua en tots els 
seus àmbits –el cultural, l’educatiu, el social, l’empresarial, l’Administració pública, 
justícia, l’internacional i també en l’àmbit territorial. El català no només es parla al 
Principat, tal com vostè ens demanava, i requereix coordinació amb els principals 
governs del País Valencià, les Illes i Andorra. I tenim molta feina a la Franja i a la 
Catalunya Nord, com ara ens interpel·lava. 

Serà imprescindible que tinguem el suport de tots els grups d’aquesta cambra,  
perquè som davant d’un repte col·lectiu que pot transformar la nostra realitat  
dels propers vint anys. Som una societat diversa en un context global i plural de 
convivència, on el català, l’aranès i la llengua de signes catalana han de ser el més 
accessibles possible, perquè són una eina molt potent de cohesió; potser no l’única, 
però sí la que necessita ser reforçada d’una manera més clara.

Gràcies. 
(Aplaudiments.)

La presidenta

Doncs moltes gràcies.
Com que el setzè punt de l’ordre del dia és la interpel·lació que ha estat retirada, 

aixequem la sessió fins demà a les nou del dematí. Gràcies.

La sessió se suspèn a un quart de sis de la tarda i catorze minuts.
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