PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
TÍTOL

Denúncia per inacció i demanda als diputats catalans al Congreso i al
Senado i als seus par ts per a què hi facin les seves intervencions
només en català

DATA

10 de juny de 2022

PROPOSANTS

CAPI / Gabriela Casals

1. JUSTIFICACIÓ
Davant del menyspreu i l’agressivitat de l’estat espanyol envers el català, pensem que cal fer
alguna acció que ho faci ben visible als ulls del món.
Mentre els nostres polí cs ens tenen entre nguts parlant de la nova llei del català a l’escola,
que no farà canviar la situació actual, i l’estat aconsegueix cada cop més el seu propòsit de
dividir-nos, no són capaços de fer el més mínim acte per a posar-ho de manifest, ni ho han fet
durant tots aquests anys.
Fa pocs dies, la ràdio nacional suïssa, la SRF, va mostrar estupefacció pel veto de Meritxell
Batet a la llengua catalana al Congreso. L'emissora ha recordat el recent episodi en què la
presidenta va re rar la paraula al diputat de la CUP Albert Botran. "L'incident del Congreso diu
molt sobre com Espanya tracta els diferents idiomes del país” i ho va comparar amb el tracte
ben diferent que reben al seu país.
Convindria apro tar-ho i ampliar-ho.
Proposem que l’AR enviï un correu als diputats catalans a Madrid i als seus par ts
corresponents denunciant la seva inacció i pressionant-los per a què parlin només en català en
les seves intervencions al Congreso i al Senado, de forma sos nguda.
És d’esperar que se’ls re rarà la paraula i, nalment, potser seran expulsats de la sala.
D’això es tracta. I que els mitjans, nacionals, estatals i internacionals, se’n facin ressò. Seria una
denúncia molt potent.
Si no són capaços de fer això, quina credibilitat poden tenir quan diuen que volen salvar el
català i que algun dia faran la independència?
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