MANIFEST EN SUPORT DEL CATALÀ

Amb el suport de:

Els sotasignants, d’àmbits molt diversos i amb sensibilitats polítiques i orígens diferents, manifestem la
preocupació pel present i futur de la llengua catalana que, per raons sociodemogràfiques i polítiques, pateix
una disminució en l’ús quotidià.
Davant de l’oportunitat que el Govern de la Generalitat de Catalunya dona a la ciutadania de participar en el
debat públic i en el procés participatiu del Pacte Nacional per la Llengua, volem fer la nostra aportació
constructiva a través d’aquest manifest i de les propostes que s’hi inclouen.
Considerem que la llengua catalana, com a llengua pròpia de Catalunya, ha de ser la llengua a protegir
que actuï com a eix integrador i llengua comuna del país tenint present i respectant l’enriquidora diversitat
lingüística existent a casa nostra.
Pensem que per tenir aquest estatus cal comptar amb la complicitat de la majoria dels integrants del país,
sigui quina sigui la seva procedència, per tal que donin valor a la llengua que els ha estat transmesa i que suposa
el principal signe d’identitat del país d’acollida, i la preservin. Esperem comptar, també, amb la solidaritat dels
catalans castellanoparlants, que és un grup lingüístic molt nombrós a casa nostra, la majoria dels quals tenen
el català com a segona llengua. Així mateix també cal que el conjunt de professionals, entitats i empreses que
composen l’entramat econòmic i social vetllin per l’ús del català en el seu àmbit d’actuació.
Atesa la complexitat del repte en el context d’una societat amb diversitat cultural, amb una sobirania política
limitada i una globalització que afavoreix les llengües numèricament més potents enfront de les llengües
mitjanes i minoritàries, és indispensable també l’acció decidida de les nostres institucions, i, en particular,
de la Generalitat de Catalunya.
És per això que reclamem al Govern de Catalunya que, en l’elaboració del Pacte Nacional per la Llengua,
reprengui una acció decidida en favor de la llengua:
• Amb un discurs i una pràctica que siguin actuals, desacomplexats, inclusius i atractius.
• Amb una visió transversal, en què tots els departaments, i no només els estrictament culturals, s’hi
impliquin.
• Amb una Secretaria General de Política Lingüística que tingui una acció realment transversal a tot el
govern, de la mateixa manera que la llengua catalana és transversal a tot el país i en tots els àmbits.
• Incidint realment en camps transcendentals, on es gaudeix d’àmplies competències.
• Actuant amb respecte envers totes les persones, cultures i organismes que conformem el país i aplicant a
consciència una labor pedagògica i legislativa conseqüent.
• Donant ple suport a la singularitat de la Vall d’Aran, de llengua occitana, i a l’autonomia del seu Conselh
Generau, i fomentant els vincles amb la resta de territoris de parla comuna, amb respecte a les dinàmiques
de cada un d’ells.
Per tot això pensem que cal dur a terme, de manera renovada i a fons, diverses mesures que impliquen l’ús de la
llengua catalana i que afecten diversos àmbits:
• Que es compleixi la immersió lingüística i que sigui realment efectiva tot actualitzant-se d’acord amb
el context escolar i social del moment. Cal que les noves fornades de professors, i també els que ja hi són,
usin el català com a llengua vehicular de l’ensenyament dins i fora de l’aula (amb excepció, és clar, de les
matèries que s’imparteixen en d’altres llengües). En aquest sentit, cal combatre sentències invasives i
antipedagògiques que proven d’impedir l’aplicació de la immersió lingüística com a mètode d’ensenyament.
• Que les diverses lleis que aprova el Parlament en matèria de política lingüística, o en les quals hi ha
aspectes de regulació del català, i que són validades pels tribunals espanyols, s’apliquin de debò, amb
intel·ligència i, si cal, gradualment. Són els casos de la Llei 1/1998 de política lingüística, la Llei 10/2010
d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya, la Llei 20/2010 del cinema i la Llei
22/2010 de Codi de consum de Catalunya, entre altres. No té cap sentit que el nostre Parlament aprovi lleis
i que després no les faci complir, ja que això desacredita les nostres institucions i desvaloritza la llengua
catalana.

• Que es vetlli per una presència efectiva del català al món de l’empresa, ja sigui en relació amb els
consumidors, als quals cal respectar els seus drets.
• Que s’estableixin quotes raonables d’exhibició per a l’audiovisual en català, el de producció pròpia,
el doblat i el subtitulat, així com en les plataformes digitals, tal com reclama el manifest i decàleg “Per
un audiovisual en català!” (2021), de la Plataforma per la Llengua, amb la col·laboració de l’Acadèmia del
Cinema Català (ACC) i el Clúster Audiovisual de Catalunya.
• Que s’incideixi i es potenciï l’ús del català en el món digital i en el de les noves tecnologies, ja sigui
en les xarxes socials com en els mitjans de comunicació digitals, en els assistents de veu i en les diverses
plataformes.
• Que es treballi de manera efectiva l’ús del català entre el jovent, parli la llengua que parli a casa, ja que
ells són el futur de la llengua.
• Que hi hagi una acollida efectiva i continuada en català dels nouvinguts i que es treballi en accions
d’arrelament per a aquells que ja fa uns anys que van venir al nostre país però que, pels motius que sigui,
encara no s’han acabat d’adaptar del tot.
• Que es respectin els drets lingüístics dels ciutadans pel que fa a totes les accions relacionades amb la
Justícia i que es normalitzi la llengua catalana en aquest àmbit, on és tan poc present.
• Que el català tingui la presència que li correspon als diversos graus i màsters universitaris, tot acceptant
que la Universitat és un lloc per a l’aprenentatge de llengües, i evitar que en alguns casos quedi relegada a
una llengua extrauniversitària o minoritària. Que els rectors i professors universitaris compleixin els plans
docents aprovats a la seva Universitat, per evitar el canvi de llengua a classe, en detriment del català, pel fet
que tan sols ho han demanat un o dos alumnes.
• Que es potenciï encara més la cultura que es fa en català a casa nostra, això és publicitant i prioritzant les
subvencions a creadors, autors, empreses i entitats que usen el català habitualment.
• Que es vetlli perquè tots els professionals públics o d’ens concertats dependents del Departament de
Salut tinguin un mínim coneixement de la llengua catalana i que el català sigui la llengua vehicular de
comunicació en els hospitals, les clíniques i els CAPS.
• Que es treballi coordinadament amb tots els territoris de parla catalana i que es tingui com a marc de
referència natural, com a mercat econòmic i també per sumar-hi o intercanviar-hi iniciatives d’extensió
de l’ús del català en l’ensenyament, en l’audiovisual, en l’empresa i en qualsevol àmbit que afecta la
vida quotidiana dels ciutadans.
• Que es treballi perquè el català sigui llengua oficial de la Unió Europea.
• Que s’elabori un pla d’actuació a mig termini, que suposem que serà fruit de l’elaboració de l’acord
resultant del Pacte Nacional per la Llengua, per dur a terme amb la major eficàcia possible tot el que s’ha
exposat anteriorment i, en general, el que ha de ser una política activa de promoció de la llengua pròpia.
Així mateix demanem a l’Estat espanyol que, amb independència del signe polític que tingui, assumeixi la
pluralitat de cultures que l’integren i les difongui amb naturalitat tant en l’àmbit intern, especialment escolar,
com en la projecció exterior.
A tall de conclusió, fem una crida a tota la ciutadania de Catalunya perquè, sense menystenir les altres
llengües, s’identifiqui, amb autoestima, amb la llengua catalana i la vulgui preservar, usar de manera
habitual i potenciar en un món, global i multilingüe, on hauria de prevaldre l’ecologia de les llengües i així
tenir l’objectiu de treballar per a una sostenibilitat lingüística planetària. I al nostre Govern li demanem que
afronti la situació i que, sempre fent-ho en positiu, actualitzi el discurs i faci noves accions en pro de la
llengua catalana.
Barcelona, 30 de juny del 2022
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