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“Amb la llengua estan repetint ara les formes del franquisme” 

 
El PP acusa el Govern de fer “adoctrinament” amb la política lingüística, però el 
Parlament tomba la seva moció alternativa 
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El PP insisteix a dur al Parlament la seva batalla per la llengua i cada vegada que ho fa 
apuja més el to de les crítiques contra el Govern. En qualsevol cas, ahir tornà a rebre 
una resposta unànime de la resta de grups a la Cambra, que tombaren la moció 
presentada pels populars contra l’actual política lingüística i que incloïa una sèrie de 
mesures alternatives. "Com si es tractàs d’un efecte pèndol, vostès [el Pacte] estan 
repetint ara les formes del passat, aquelles formes del franquisme contra el català", 
afirmà el diputat del PP Simó Gornés, sobre la que, al seu parer, és una acció del 
Govern en contra del castellà. Gornés acusà el PSOE de cedir en aquest àmbit davant 
les exigències del PSM i Esquerra, i de permetre d’aquesta manera la "imposició" del 
català i que es faci "adoctrinament" a través de la política lingüística. 
 
La moció del PP rebutjada proposava, entre d’altres qüestions, la derogació del decret 
de català a la sanitat, la reprovació del conseller Thomàs, la revocació del nou pla de 
normalització i la derogació de part del decret de mínims a l’ensenyament. Els grups del 
Pacte –hi intervingueren els portaveus d’ExC, UM, Bloc i PSIB– només acceptaren dos 
punts dels quinze presentats, just per instar al foment de les modalitats lingüístiques 
insulars i per proclamar que la llengua no s’empri "com a instrument de confrontació i 
de desavinença". Aquest darrer punt s’acceptà en to irònic, ja que els distints portaveus 
del Pacte acusaren els populars precisament d’això. Es tractà d’un debat reiteratiu, en el 
qual es tornà a retreure al PP que presenti un "escenari de mentides" en el qual el català 
tindria una prevalença sobre el castellà. També es recordà la legislació que avala 
l’exigència del català en la funció pública. 
 
Indignitat successòria 
 
Al marge d’aquesta qüestió, el ple de la Cambra aprovà per assentiment la proposició de 
llei presentada pel Bloc que modificarà el Dret civil de Balears pel que fa a les causes 
d’indignitat successòria, per tal que estableixi que els condemnats penalment per 
violència masclista no podran heretar de les seves víctimes. 
 
Els joves es manifesten "contra els atacs al català" 
 
"Els atacs contra el català" és la principal raó per la qual Joves de Mallorca per la 
Llengua, Maulets i el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) es 
manifestaran demà a Palma en una mobilització que començarà a les 18.30 hores a la 
plaça del Tub. La manifestació jove pel català ha rebut el suport del col·lectiu adult 
Gent Activa i acabarà amb un concert a les Voltes. Les entitats convocants remarcaren 
ahir el caràcter reivindicatiu del 23 d’abril als Països Catalans i esperen repetir 
convocatòria l’any 2010. 


