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El ple del Senat va aprovar ahir una moció de l'Entesa Catalana de 

Progrés perquè es reformi el reglament de la cambra alta i s'hi puguin 

utilitzar totes les llengües cooficials de l'Estat, de manera oral i escrita 

dins la seva activitat ordinària, ampliant-ne així l'actual ús restringit. El 

PSOE es va sumar a la resta de grups, tret del PP, i va donar suport a la 

iniciativa perquè pretén «ser referència» en la defensa de les llengües i 

amb l'argument que ningú els pot «donar lliçons» en aquest aspecte. 

 

 

L'ús de les llengües oficials al Senat està ara restringit als debats de la 

Comissió General de les Comunitats Autònomes, el debat d'Estat de les 

Autonomies, el primer discurs del president del Senat, la publicació en el 

butlletí de les Corts Generals de les activitats no legislatives i els escrits 

de ciutadans i institucions dirigits al Senat. Però l'Entesa demana amb la 

moció aprovada que es reconegui l'ús total de totes les llengües de 

l'Estat en les sessions del ple i les comissions, la reproducció íntegra en 

el diari de sessions de les intervencions en la llengua que s'hagin realitzat 

i la seva traducció al castellà, així com la publicació de les iniciatives de 

caràcter legislatiu que siguin presentades en altra llengua en el Butlletí 

oficial de les Corts Generals. 

 



El portaveu de l'Entesa, Carles Bonet, va argumentar que la Constitució 

reconeix la protecció de totes les llengües i «no estableix una única i 

indissoluble llengua espanyola, sinó que refereix la pluralitat». I per això 

va afegir que, atenent que «el Senat és la cambra territorial» hauria de 

ser «la casa de les llengües». Per Bonet, «no és lògic que en les 

institucions europees es reconeguin les diferents llengües espanyoles i 

en el Senat no», al qual «pertoca a tots els organismes de l'Estat» la seva 

protecció. 

 

El portaveu de CiU al Senat, Jordi Vilajoana, va defensar la necessitat que 

definitivament i «de veritat» la cambra alta respongui al seu caràcter i 

territorial. Per Vilajoana, «les llengües espanyoles s'han de respectar i la 

millor manera de fer-ho és utilitzar-les». 

 

El portaveu del PNB, Iñaki Anasagasti, va sentenciar, per la seva banda, 

que si el problema per no permetre l'ús habitual del català, el basc i el 

gallec al Senat és de caire pràctic, per les dificultats que comportaria 

haver de traduir totes les llengües, «doncs parlem en anglès, com a 

Eurovisió, que tothom el parlava menys el Chikilicuatre». 

 

El PSOE va justificar el seu suport a la iniciativa perquè «Espanya és 

plurilingüe, i això no és cap invent d'ara». El senador socialista José 

Ignacio Pérez Sáez va assegurar que el PSOE ha fet un esforç «il·limitat» 

per fer-ho possible i va assenyalar que la limitació existent és que «hi ha 

un grup com el PP, que representa bona part de la societat, que ens 

introdueix diverses limitacions polítiques». 

 

No obstant això, Pérez va deixar clar que el PP s'haurà de sumar a l'acord 

per la reforma del reglament, ja que el consens dels grups facilitaria que 



«els ciutadans puguin entendre la diversitat lingüística» de l'Estat. Els 

populars, però, van votar en contra de la moció de l'Entesa al·legant 

que, perquè la modificació del reglament no sigui inconstitucional, hauria 

d'anar de bracet de la reforma del Senat. És a dir, només seria viable si 

es reforma la Constitució. 


