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Alonso creu que la llei Wert «mai
no va funcionar», però Méndez de
Vigo la defensa
El líder dels populars bascos creu que el govern espanyol ha d'"acatar la
sentència i complir-la", mentre que el ministre no detalla quina mesura prendrà
per garantir el castellà a l'escola catalana

Alfonso Alonso, en un míting del PP andalús.

Reaccions diverses al PP davant la sentència del Tribunal Constitucional (TC)
(https://www.naciodigital.cat/noticia/148975/tc/tomba/ajudes/publiques/escolaritzacio/castella/catal
unya) que anul·la el sistema de la llei Wert per garantir l'escolarització en castellà a Catalunya. Així,
el president del PP del País Basc, Alfonso Alonso, ha afirmat que el govern central haurà d'acatar
la sentència i ha reconegut que aquesta solució "mai va funcionar", mentre que ministre d'Educació,
Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, ha qualificat de "valent" el sistema de la Lomce per
garantir el castellà a les aules catalanes.
En una entrevista a Onda Vasca, Alonso s'ha referit ha indicat que, "per ser sincers", la solució que
s'havia plantejat l'exministre d'Educació "mai no va funcionar" i el TC entén que "envaeix
competències" de Catalunya. Per tant, ha assenyalat que el que ha de fer el govern central és
"acatar la sentència i complir-la". "Estem parlant de drets, de drets de pares al fet que els seus
fills puguin ser escolaritzats en la seva llengua materna quan la seva llengua materna és el
castellà", ha indicat.
Alonso ha afirmat que aquest dret està reconegut també per diverses sentències dels tribunals
com una del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que "la Generalitat mai no ha
complert". "Jo crec que les sentències cal complir-les, les que a un sembla que li donen la raó i la
que sembla que se la treuen. Cal complir-les totes i tothom les han de complir. El que ha de fer el
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govern central és complir-les però també en el marc de la seva responsabilitat tractar de donar
compliment a les que existeixen del TSJC que diu que els pares tenen dret al fet que se'ls
ofereixi la possibilitat que els seus fills puguin ser escolaritzats en la seva llengua materna", ha
afegit.
Girauta posa condicions a l'acord
Per contra, Íñigo Méndez de Vigo ha defensat la mesura arran de les preguntes al Congrés
d'Units Podem i de Cs, qui ha advertit que, si no assegura que el castellà sigui vehicular a tot
l'Estat, no donarà suport al Pacte Social i Polític per l'Educació. El ministre, però, no ha donat pistes
de quines mesures concretes prendrà per acatar la sentència i substituir el sistema anul·lat de
cara al proper curs escolar, com li ha exigit el portaveu de la formació liberal, Juan Carlos Girauta.
Aquest diputat li ha retret que la paga de 6.000 euros amb fons públics perquè les famílies es
paguin una escola privada per estudiar en castellà era un "pegat vergonyant", que, al seu parer,
no garantia aquest dret lingüístic a tots els alumnes catalans ni complia amb les sentències
judicials en aquest sentit.
Cs ho veu com un "nyap"
El líder de Cs, Alberto Rivera, en sortir de l'hemicicle, ha subratllat que no vol solucions com el
"nyap" tombat pel Constitucional, que només contribuïa a crear "guetos" en el sistema educatiu
en funció de la llengua. "Volem que s'estudiï català, castellà i anglès. No volem xecs per poder ferho", ha asseverat, per afegir que "el que no és legal és excloure el castellà".
Méndez de Vigo ha dit en el ple que el TC "decidirà el que vulgui", però que el govern espanyol "va
ser valent" amb la Lomce i "sí que va fer alguna cosa" per "resoldre el problema" de
l'ensenyament en castellà a les aules catalanes. A més, ha retret a Cs que "l'única cosa que fa
és criticar i tuitejar" i que, prova d'això, és que "han desaparegut a Catalunya, malgrat haver
guanyat les eleccions". "Em va costar molt convèncer un periodista a Brussel·les que
Puigdemont no ha guanyat les eleccions a Catalunya perquè són vostès són els que han guanyat i
han desaparegut", ha etzibat.
En Comú Podem retreu la "garrotada" del TC
Méndez de Vigo també ha debatut en el ple amb el diputat d'En Comú Podem Joan Mena, que
li ha preguntat si va utilitzar el 155 per canviar el model educatiu català, en al·lusió a un possible
canvi de la matrícula escolar, i també li ha retret la "garrotada" del TC. El ministre ha tornat ha fer
ús de la ironia i li ha contestat que "avui el Constitucional els agrada" i li ha reiterat que el govern
espanyol acatarà la sentència d'aquest òrgan que "és de tots". "Les sentències valen totes,
senyoria, i no val dir que els agrada quan els dona la raó i els convé", ha dit Méndez de Vigo al
diputat català: "Així és la democràcia", ha afegit.
Mena ha contestat que té un "profund desconeixement de l'estat de dret" i li ha advertit que el
govern central no pot modificar el sistema educatiu català "amb el 155 o sense ell". També li ha
demanat que "trepitgi" un col·legi públic català i "escolti més" els castellanoparlants que, com ell,
s'han format a la xarxa pública d'aquesta comunitat autònoma. "Imposaran vostès la casella per a
la segregació lingüística o no?", ha preguntat al ministre, a qui ha advertit que "no val llançar la pedra
i amagar la mà".
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