JAUME GILABERT I TORRUELLA, com a portaveu del grup polític d’ERC i
JOEL JOVÉ I MARTÍ,
a l’empara del que
disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de
novembre, Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les
Entitats Locals, sotmeto a la consideració del Ple de la Diputació la següent:

MOCIÓ DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL QUE DECLARA INCONSTITUCIONAL QUE
L’OCCITÀ SIGUI LLENGUA PREFERENT A LA VAL D’ARAN
Aquesta setmana el Tribunal Constitucional ha declarat inconstitucional que l’occità sigui
llengua d’ús preferent a la Val d’Aran, condició que va atorgar el Parlament de Catalunya amb
l’aprovació de la llei de l’occità, que tenia com a objectius reconèixer, protegir i promoure
l’occità d’acord amb la seva varietat aranesa en tots els àmbits i sectors.
La llei que s’impugna, Llei 35/2010, de l’1 d’octubre, de l’occità, aranès a l’Aran, fou suspesa
cautelarment des de finals de juliol de 2011, atorgava la consideració de llengua d’ús preferent
l’occità sobre el català i el castellà en totes les institucions pròpies, els mitjans de comunicació
públics, l’ensenyament i la toponímia d’aquest territori del Pirineu. Així, es dotava a l’occità
d’una protecció especial a mode d’immersió lingüística, de forma que aquesta llengua fos
present en tota aquella quotidianitat de la ciutadania, en la retolació i la toponímia, en les
comunicacions entre i amb les administracions públiques, en els mitjans de comunicació, etc. i
per tant, es garantia que aquesta llengua tingués la normalitat que es mereix una llengua
transmesa de generacions en generacions des de fa segles.
La sentència emesa recentment pel tribunal constitucional, estima parcialment el recurs
d’inconstitucionalitat presentat pel govern del PSOE emparant-se en la sentència de l’Estatut
d’Autonomia del 2006.
Aquesta sentència menysté la identitat del poble aranès, ja que la llengua, esdevé un dels trets
principals i fonamentals d’identitat de les persones, de les societats i dels territoris. La llengua
esdevé, també, un element de cohesió, una manifestació cultural i un reconeixement al
desenvolupament històric del territori i no es pot tolerar una vulneració tan flagrant als drets
de la ciutadania aranesa.
L’occità, és la llengua vehicular a l’ensenyament, i cal una protecció especial per a aquesta
llengua, una discriminació en positiu per tal de garantir-ne la seva supervivència, és per això
que el seu ús preferent és una necessitat, a l’hora que una qüestió de base i sentit comú social.

Una vegada més, el Tribunal Constitucional, lluny de defensar els drets i interessos de la
ciutadania, el que acaba fent és vulnerar-ne qüestions tan fonamentals com els seus drets
lingüístics.
Per tots aquests motius, els grups d’Esquerra Republicana i de la CUP a la Diputació de Lleida
proposen d’adopció dels següents
ACORDS
Primer. Manifestar el nostre rebuig a la sentència del Tribunal Constitucional que declara
inconstitucional que l’occità sigui llengua d’ús preferent a la Val d’Aran.
Segon. Defensar que la llei de l’occità, és fruit de la voluntat del poble que així ha expressat
mitjançant la tasca legislativa al Parlament de Catalunya la necessitat de preservar la llengua
aranesa.
Tercer. Reclamar unitat a les forces polítiques i a la societat civil enfront a aquest atac a la
llengua occitana i a la voluntat de la ciutadania que en aquests processos de judicialització,
veuen retallats els seus drets expressats a través de la tasca legislativa del Parlament de
Catalunya.
Quart. Emplaçar a tots els grups parlamentaris a defensar en totes les Institucions, la defensa
de l’autogovern de l’Aran i de Catalunya, de les seves Institucions i del contingut que ha estat
retallat ara per aquesta sentencia
Cinquè. Comunicar aquest acord als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de
la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Síndic de Greuges de Catalunya, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i al
Tribunal Constitucional.
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