L’INSTITUT CERVANTES ACREDITA L’AJUNTAMENT DE MAÓ PER REALITZAR
LES PROVES CCSE QUE PERMETEN OBTENIR LA NACIONALITAT PER RESIDÈNCIA
La decisió d’homologar el Consistori com a centre per realitzar aquests exàmens obeeix
únicament a la voluntat del govern municipal de facilitar l’accés dels veïns i veïnes a aquestes
gestions. En cap cas és una acceptació d’una normativa injusta i insolidària.

Maó, 14 de desembre de 2015
L’Ajuntament de Maó és un dels centres homologats per l’Institut Cervantes per realitzar la prova
sobre coneixements constitucionals i socioculturals d’Espanya (CCSE) que, d’acord amb l’estipulat a
la reforma del Registre Civil, han de superar aquelles persones que vulguin obtenir la nacionalitat
espanyola per residència. Per la seva banda, l’Escola d’Adults de Maó ha sol·licitat ser centre acreditat
per fer l’examen sobre el coneixement bàsic del castellà, obligatori per als ciutadans i ciutadanes
procedents de països no hispanoparlants.
Per fer aquestes proves, les persones interessades hauran de tramitar una sol·licitud prèvia al portal de
l’Institut Cervantes (https://ccse.cervantes.es/inicio). En aquest mateix portal
(http://ccse.cervantes.es/materiales-ccse) podran accedir al material per preparar-les.
Unes proves injustes
La decisió d’acreditar l’Ajuntament de Maó com a centre per realitzar aquestes proves obeeix a la
voluntat del govern municipal de facilitar l’accés dels veïns i veïnes del municipi a aquests tràmits,
necessaris per a molts d’ells. En cap cas és una acceptació d’una normativa injusta i insolidària.
La reforma del Registre Civil, en vigor des del passat dia 15 d’octubre, modifica els tràmits per a
l’obtenció de la nacionalitat espanyola per residència, una gestió que fins ara era gratuïta i que podrà
arribar a costar més de 300 euros a les persones sol·licitants entre taxes administratives,
documentació compulsada i matrícules per a les proves.
Concretament, les persones estrangeres que vulguin iniciar aquest procediment hauran de pagar una
taxa de 100 euros, xifra a la qual hauran de sumar 121 euros per a l’obtenció del diploma d’espanyol
DELE, en el cas que no siguin originaris de països on el castellà sigui llengua oficial, i 85 euros per
presentar-se a la prova de CCSE.
Però les raons de tipus econòmic no són les úniques. A aquestes s’hi ha de sumar la dificultat del
contingut de les proves, especialment les referides als coneixements constitucionals i socioculturals
d’Espanya, amb un clar rerefons assimilador. Per al govern municipal, les societats modernes,
marcadament complexes i multiculturals, han de regir-se per l’objectiu de la integració, en cap cas el
de l’assimilació.
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