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La situació és freqüent i
coneguda a les aules uni-
versitàries. “En una assig-
natura anunciada en cata-
là en el pla docent, el pro-
fessor pregunta si algú no
entén el català i, en cas que
vegi una mà aixecada, can-
via automàticament al
castellà”. Així ho denun-
ciava ahir Diego Sola, de la
Plataforma per la Llengua,
que qualificava aquesta si-
tuació de “vulneració dels
drets lingüístics dels altres
alumnes”. Amb la voluntat
que els estudiants pren-

guin consciència dels seus
drets, la Plataforma per la
Llengua, el Sindicat d’Es-
tudiants dels Països Cata-
lans (SEPC) i la Federació
Nacional d’Estudiants de
Catalunya (FNEC) van
presentar ahir la campa-
nya La universitat, en ca-
talà! Una de les eines prin-
cipals és el web www.lau-
niversitatencatala.cat , en
el qual es pot trobar un for-
mulari perquè els estu-
diants escriguin les seves
queixes. Aquestes, allà on
es recullen les dades relati-
ves a la facultat i els estu-
dis, arribaran als serveis
lingüístics de cada univer-

sitat.
La campanya servirà

també per tenir una radio-
grafia de l’ús del català a les
aules. Segons les dades ofi-
cials recollides pels promo-
tors de la campanya, a les
universitats catalanes un
60% de les classes es fan en
català, un percentatge que
baixa a un 40% a la Univer-
sitat de València i a un 25%
a les Illes. La realitat de les
aules és difícil de quantifi-
car, ja que hi ha estudis en
què les classes en català po-
den arribar a un 80% i màs-
ters en què la presència és
d’un escàs 3%, segons Mi-
reia Arguijo, representant

de la FNEC. Als estudis de
dret, per exemple, no s’ar-
riba a un 50%, segons van
alertar els promotors de la
iniciativa. Les organitza-
cions no creuen que la in-
ternacionalització dels es-
tudis en sigui la causa, ja
que, van precisar, no es fan
més classes en anglès i sí
en castellà. Com a exemple
del malestar que això pro-
voca, Sola va destacar que
el 2019 la Plataforma per
la Llengua va rebre tres

queixes en aquest sentit,
mentre que el 2020 van ar-
ribar a 66 i en el transcurs
d’aquest any ja en són 65.

La campanya pretén no
només conscienciar l’a-
lumnat dels seus drets i
alertar de la regressió del
català a la universitat, sinó
aconseguir millores. Re-
clamen als rectorats que es
facin polítiques per incen-
tivar el català a les aules,
amb l’objectiu d’augmen-
tar el percentatge d’assig-

natures ofertes en aquesta
llengua a un mínim del
60% en graus i màsters,
amb tendència a arribar al
80% en el cas dels graus.
També volen que s’exigeixi
un nivell mínim en la con-
tractació del personal uni-
versitari i que es doti amb
prou recursos els serveis
lingüístics per solucionar
qualsevol incompliment a
l’hora d’impartir una assig-
natura en la llengua oficial-
ment anunciada. ■

Rosa M. Bravo
BARCELONA

Una campanya vol
defensar el català
a la universitat
a Diverses entitats animen a denunciar incompliments
quan no es respecti la llengua establerta als plans docents

Els representants de la FNEC, la Plataforma per la Llengua i el SEPC, ahir ■ ACN
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Ajuntament de
Palafolls

ANUNCI

El Ple de l’Ajuntament de Palafolls, en ses-
sió de data 23 de setembre de 2021, va
adoptar l’acord d’aprovar inicialment el Pla
Local de Joventut 2021-2025 i sotmetre’l a
informació pública per un període de trenta
dies hàbils.

En compliment del tràmit d’informació públi-
ca, l’acord esmentat, així com el text del Pla
Local de Joventut 2021-2025, es poden con-
sultar a les oficines municipals tots els dies
feiners, entre les 9 i les 14 hores, durant el
termini de trenta dies des de la publicació
del present anunci al Butlletí Oficial de la
Província. Aquest mateix anunci es publicarà
al Diari Oficial de la Generalitat, en un mitjà
de comunicació escrita diària i a la pàgina
web municipal.

Les reclamacions i suggeriments es poden
presentar davant l’Ajuntament dintre del ma-
teix termini d’informació pública, per qualse-
vol dels mitjans que permet la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.

Si no s’hi presenta cap reclamació ni sugge-
riment, el Pla Local de Joventut 2021-2025
esdevindrà aprovat definitivament sense cap
tràmit ulterior, llevat de la seva publicació, tal
com disposa l’article 70.2 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del rè-
gim local, en concordança amb l’article 66
del ROAS.

Francesc Alemany Martínez

Alcalde

Palafolls, 8 d’octubre de 2021

La defensa del president
de la Generalitat exiliat,
Carles Puigdemont, i dels
exconsellers Toni Comín,
Clara Ponsatí i Lluís Puig
vol forçar el Tribunal
Constitucional (TC) a acu-
dir al Tribunal de Justícia
de la Unió Europea
(TJUE) per evidenciar el
xoc entre la jurisdicció es-
panyola i la justícia euro-
pea en relació amb les eu-
roordres. L’advocat dels
quatre exiliats, Gonzalo
Boye, ha presentat un re-
curs de súplica davant del
TC contra la decisió d’ava-
lar les ordres de detenció
contra Puigdemont, Co-
mín, Ponsatí i Puig.

L’escrit detalla que, si el
TC no accepta el recurs,
està obligat a presentar
una qüestió prejudicial da-
vant del TJUE. Segons
l’advocat, la denegació de
la suspensió cautelar de
les euroordres va contra la
decisió del TJUE, és “arbi-
trària” i situa el TC en una
posició “d’oberta i franca

rebel·lia enfront del dret
de la UE i desconeix la ju-
risdicció del TJUE”.

Mentrestant, el líder

del PP, Pablo Casado, re-
clamava ahir des de Brus-
sel·les al president del go-
vern espanyol, Pedro Sán-
chez, que aprofiti el Con-
sell Europeu que se cele-
bra ahir i avui per impul-
sar l’extradició de Puigde-
mont, que “es passeja per
països europeus sense que
el govern d’Espanya faci
res i gairebé posant espel-
mes perquè no l’extradei-
xin”. “Crec que Sánchez
ha d’anar al Consell Euro-
peu a dir que la justícia es-

panyola és independent,
però que mereix el respec-
te de la resta de països, que
és la tasca que vam fer nos-
altres per il·legalitzar Ba-
tasuna”, va destacar Casa-
do just abans de participar
en una cimera que el Par-
tit Popular Europeu cele-
bra en paral·lel a la troba-
da del Consell Europeu.
En aquest sentit, Casado
va avançar que demanaria
a la resta de membres del
PP europeu suport a
aquesta extradició. ■

a Interposa un recurs al Constitucional per forçar que presenti una qüestió prejudicial
a Casado demana a Sánchez que impulsi al Consell Europeu l’extradició del president
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La defensa de Puigdemont
vol que el TC acudeixi al TJUE

“Sánchez ha d’anar al
Consell Europeu a dir
que la justícia espanyola
mereix el respecte de la
resta de països”

Pablo Casado
PRESIDENT DEL PP

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Puigdemont i Boye sortint del tribunal de Sàsser, el 4 d’octubre ■ ACN

El president d’ERC, Oriol
Junqueras, va tornar ahir
a trepitjar una aula uni-
versitària per oferir una
aproximació històrica so-
bre la repressió contra l’in-
dependentisme a Catalu-
nya, un acte organitzat pel
Jovent Republicà a la Fa-
cultat de Filosofia i Lletres
de la Universitat Autòno-

ma de Barcelona. “Per
molt que intentin evitar
que ens trobem, no ho po-
den impedir. Ho farem
igual a fora, a les escales, a
la plaça, on sigui!”, va ex-
clamar Junqueras, que
continua estant inhabili-
tat per exercir qualsevol
funció pública, incloent
les tasques de docència
que ha desenvolupat tota
la seva vida, també a la
presó. Presentava l’acte el
militant del Jovent Repu-
blicà Pol Serena, condem-
nat a un any de presó per
haver participat en la ma-
nifestació de la vaga del 21
de febrer del 2019. ■

Junqueras
torna a la
universitat

Redacció
CERDANYOLA DEL VALLÈS

a El president d’ERC
va oferir a la UAB una
aproximació històrica
sobre la repressió

Junqueras, ahir a la UAB ■ TWITTER JOVENT REPUBLICÀ
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Al llarg d’aquest matí està
previst que s’entri al regis-
tre la moció de censura
per treure l’alcaldia a Xa-
vier García Albiol (PP), un
cop els setze regidors de
l’oposició es posessin
d’acord per fer-la efectiva
tan bon punt va transcen-
dir l’aparició de García Al-
biol en els papers de Pan-
dora com a apoderat
d’una societat a Belize, un
paradís fiscal de l’Amèrica
Central.

Ahir només quedava
pendent que la moció la
firmés el PSC, precisa-
ment en qui recaurà l’al-
caldia, ja que l’acord pre-

veu investir Rubén Guijar-
ro. Avui està previst que
l’entrin conjuntament al
registre per convocar el
ple el 8 de novembre.

Els primers regidors a
firmar-la van ser els qua-
tre de Guanyem, tot i que
no formaran part del nou
govern per desconfiança
amb el PSC. Segons el seu

president, Toni Flores, ga-
rantiran l’estabilitat, però
el més important és “ini-
ciar un procés de neteja a
Badalona de feixisme i
corrupció”.

ERC, els comuns i
JxCat també van firmar la
petició i tant els republi-
cans com els de Junts des-
cartaven d’entrada entrar
al govern. Àlex Montornès
(ERC) assegurava que se-
guirien parlant amb les
formacions per valorar si
s’hi poden afegir en el fu-
tur, mentre que David
Torrents (JxCat) explica-
va que “ara com ara no es
donen les condicions” per
entrar-hi. La presidenta
dels comuns, Aïda Llaura-
dó, insistia en la necessi-
tat de construir un “go-
vern sòlid i fort” per fer un
“canvi radical” a Badalo-
na.

Coincidint amb els trà-
mits, García Albiol assegu-
rava a les xarxes que l’únic
motiu per fer-lo fora és
perquè els sondejos –i en
mostrava un que van en-
carregar a GAD3– li donen
la majoria absoluta si ara
es convoquessin elec-
cions. ■

aGuanyem, ERC, comuns i Junts ja la van signar ahir i falta el PSC per entrar-la avui al registre i fer el ple
el 8 de novembre aEl socialista Rubén Guijarro serà l’alcalde i falta veure qui formarà part del govern
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La moció per fer fora Albiol
a Badalona, qüestió d’hores

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

“Cal iniciar un procés
de neteja a Badalona
de feixisme i corrupció,
de prepotència i
intolerància”

Toni Flores
PRESIDENT DE GUANYEM BADALONA

La portaveu de Guanyem, Nora San Sebastián, atenent els mitjans, ahir ■ ALBERT SEGURA / ACN
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