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Cs anuncia accions penals
contra l’acord de govern en
defensa del català a l’escola
a Assimila el text a un decret i hi veu indicis de delicte per “induir” funcionaris
a incomplir sentències a Grupuscles espanyolistes impulsen AMPA pel castellà
Ò. Palau

Les exigències
de Vila-seca

BARCELONA

La croada de la dreta unionista contra la immersió
lingüística no en deixa
passar cap. El líder de Cs al
Parlament, Carlos Carrizosa, va anunciar ahir a
Twitter que interposarà
“accions penals” contra el
govern per l’acord pres dimarts en defensa de l’escola en català i la cohesió social, que ratifica l’oferiment d’assessorament i
representació
jurídica
tant als membres de la comunitat educativa que
preservin el model com
per combatre les persones
i entitats que “ataquin injustament” els defensors
dels drets lingüístics.
Fonts del partit van aclarir
després que les accions es
presentaran a fiscalia del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Carrizosa
considera
que el “decret” –si bé formalment es tracta d’un
“acord” de govern, les mateixes fonts justificaven
que és una disposició de
“caràcter general emanada i publicada” per l’executiu, i per tant no afecta la
seva “antijuridicitat” ni el
seu contingut “presumptament delictiu”– proclama la “voluntat” de no im-
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plantar el 25% d’ensenyament en castellà –si bé el
text no hi fa cap al·lusió explícita– “destinant recursos per vulnerar els drets
de ciutadans emparats pel
TSJ i induint funcionaris a
vulnerar-los també”.
El grup de Cs també va
registrar tres preguntes
ahir al Congrés per instar
el govern espanyol a obligar la Generalitat a complir les sentències pel 25%
de castellà i a “evitar l’ús
de recursos públics” per
intentar “esquivar-les”.
AMPA pel castellà
De fet, l’ofensiva pel castellà a l’escola s’ha intensifi-

cat les últimes setmanes
arran de les noves sentències judicials favorables,
que han animat grupuscles ultra com ara Hablamos Español i Convivencia
Cívica Catalana a promoure la creació d’associacions
de mares i pares espanyolistes, a fi que s’agrupin en
una nova federació batejada com a AMPA Total per
poder intervenir directament davant dels tribunals. La plataforma pretén
donar cobertura i garantir
l’anonimat a les famílies
que vulguin iniciar una
guerra judicial per imposar més hores de castellà a
la primària. ■

Ahir es van conèixer més detalls de la sentència del TSJC
que obligarà l’institut Barbat i
Miracle de Vila-seca a canviar
el règim lingüístic del centre a
petició de la mare d’un alumne que va adduir que no volia
que s’apliqués “atenció individualitzada” al seu fill, sinó
que es canviés el projecte lingüístic de tota la seva classe
“per adaptar-lo”, així, a les resolucions judicials en protecció del castellà. La dona ho va
reclamar l’agost del 2019 al
Departament d’Educació,
que s’hi va negar el gener del
2020, si bé sí que es va avenir
a trametre-li les comunicacions també en castellà, com
exigia. En tot cas, ella va recórrer al TSJC per exigir la
“cooficialitat lingüística” al
centre, petició que el tribunal
ha atès, tot recordant, a més,
que cal complir el mínim del
25% en castellà amb alguna
matèria troncal o anàloga. Això sí, ha rebutjat que es retoli
la senyalització exterior del
centre també en castellà,
com també pretenia la dona.
És la tercera sentència judicial similar en poques setmanes, després de les de Canet i
Cubelles, si bé la vuitena que
afecta ja una escola catalana.
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ERC exigeix el
retorn de l’IVA
de la recerca
a Denuncia que l’Agència Tributària se

l’apropia sense base legal des del 2015
Redacció
BARCELONA

El grup d’ERC ha registrat
una proposta de resolució
al Parlament per exigir al
govern espanyol el retorn
de l’IVA de la recerca a les
universitats i centres catalans, amb els interessos
corresponents. Els republicans també volen que es fixin mecanismes de reparació i compensació per a
aquestes institucions, que
segons ells s’han vist perjudicades per “l’abús de poder i la mala praxi” de
l’Agència Tributària estatal
des del 2015. Segons el
text, la legislació europea,
transposada el 2007 a l’Estat, estableix que les que
afecten la recerca i innovació en ciències naturals i
tecnològiques són activitats econòmiques, i que les
universitats i centres tenen dret al reintegrament

Creix la tensió política
pels talls a la Meridiana
Redacció
BARCELONA

El president del grup parlamentari de Cs, Carlos
Carrizosa, va demanar en
una piulada ahir la compareixença “urgent” al Parlament del conseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, per
donar explicacions arran
de la “gravetat” dels “inci-

dents” succeïts durant les
convocatòries de protesta
que van coincidir dimarts
a l’avinguda de la Meridiana de Barcelona, tant a favor com en contra dels
talls de denúncia que s’hi
fan cada dia des de l’inici
de la repressió política. Segons Carrizosa, la disputa
de dimarts va acabar “amb
amenaces a veïns i a repre-

sentants públics”, i s’han
de traduir en una rendició
de comptes a la cambra.
En la doble mobilització de
sentit contrari, hi van participar també representants de Cs, el PP i Vox. Separats per un cordó policial, l’agrupació Meridiana
sense Talls es va concentrar per denunciar els problemes als veïns que asse-
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gura que generen les protestes, mentre que el collectiu
independentista
Meridiana Resisteix va defensar un cop més el dret a

manifestar-se i va continuar reclamant la llibertat
dels presos i exiliats.
També el diputat del
grup del PSC i secretari ge-

de l’IVA pagat. ERC, però,
constata que el govern espanyol “es nega sistemàticament” a reintegrar l’import complet, argumentant que, a diferència de la
recerca aplicada, la recerca
bàsica no ha de ser considerada una activitat econòmica. “Una distinció que no
té cap base legal, atès que
no apareix ni en la legislació
europea ni en la seva transposició a l’estatal”, denuncia el text. La proposta, que
es votarà al febrer en comissió, reprova l’Agència
Tributària i exigeix a l’Estat
que compleixi l’ordenament i “posi fi a les estratègies dilatòries”, que el diputat Pau Morales va qualificar ahir de “pràctica mafiosa”. ERC ha presentat una
iniciativa en la mateixa línia al Congrés, i el seu eurodiputat Jordi Solé ha registrat una pregunta al Parlament Europeu. ■

neral d’Units per Avançar,
Ramon Espadaler, va demanar “responsabilitats”
ahir a Elena a Twitter, en
denunciar que Interior
“desatén” els informes “reiterats” de l’Ajuntament
de Barcelona, la Guàrdia
Urbana i els Mossos perquè cessin els talls. “És intolerable”, va dir, perquè
troba que el govern no en
pot ser “ni espectador ni
còmplice”. Segons ell, el
dret de manifestació és un
dels fonamentals, però el
seu exercici no pot vulnerar “contínuament i sistemàticament” altres drets
dels veïns de la zona. ■

