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Barcelona, 11 de setembre de 1924 
 

«A les 8.05 del matí del dia 11 de Setembre de 1924, el Sr. Valls, en anar a entrar a l’església 

de Sant Just, fou deturat per un policia que li preguntà
1
: 

—¿Dónde va Vd.? 

—Vaig a missa. 

—No se puede pasar. Si quiere ir a misa, puede ir a otra iglesia. 

—És que jo vull anar a missa a aquesta de Sant Just. 

—Pues por esta puerta no se puede pasar. Pruebe por la otra puerta. 

El Sr. Valls va anar per la porta del carrer de la Ciutat, i allí també li impedí el pas un altre 

policia, amb el qual disputà una estona. En aquest moment es presenta el Sr. Gaudí, i tot 

decidit tracta d’entrar a l’església. El policia el detura preguntant-li: 

—¿Dónde va Vd.? 

—Vaig a missa. 

—No se puede pasar. 

—Doncs jo passaré. 

—¡Vd. no pasará! —i l’agafa pel braç. 

—Per què m’agafa pel braç, vostè? 

—Siga Vd. 

El Sr. Valls intervé a favor del Sr. Gaudí. Els detenen i els porten tots dos a la Delegació de 

Policia de la plaça del Regomir. En fer el policia la presentació dels detinguts, els acusa 

d’haver-lo insultat, a la qual cosa el Sr. Gaudí diu: 

—Mentida, jo no he insultat ningú. 

—Cállese Vd. 

—Jo no puc ni dec callar. Que digui la veritat i callaré. 

—Cállese Vd. y siéntese. 

Quatre policies fan la indagatòria: un preguntant, un altre escrivint, un altre parlant amb el que 

pregunta i un altre mirant com l’altre escrivia. 

—¿Cómo se Ilama Vd.? 

—Antoni Gaudí. 

—¿Qué edad tiene Vd.? 

—71 anys. 

—¿Qué profesión? 

—Arquitecte. 

—Pues su profesión le obliga a Vd. a hablar en castellano… 

—La professió d’arquitecte m’obliga a pagar contribució i ja la pago, però no a deixar de 

parlar la meva llengua. 

—¿Cómo se llamaba su padre? 

—Francesc Gaudí. 

—¿Qué es eso de Francesc? Un dels quatre policies que ajudaven el que preguntava 

va dir dirigint-se al Sr. Gaudí: 

—¡Si Vd. no fuese viejo le rompería la cara; sinvergüenza, cochino! 

—Jo a vostè no l’insulto i vostè a mi sí. Jo parlo la meva llengua… 

—Si Vd. no fuese viejo… 

—No m’insultin, que no hi tenen dret.» 

  

                                                           
1. Crexell, Joan. Detenció de Gaudí l’11 de setembre de 1924. Serra d’or (1987, setembre), 335, pàg. 17-19. Disponible en línia a: 
[http://contraelcatala.blogspot.com.es/] Consulta: 07-07-2015 

http://contraelcatala.blogspot.com.es/
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1. Introducció  

Quan ens aproximem als quaranta anys del final de la dictadura franquista i ja 

en fa més de trenta que el català és oficial a Catalunya, les Illes Balears i el 

País Valencià, en el funcionament quotidià de les administracions 

espanyoles es continuen produint moltíssimes discriminacions vers les 

persones i col·lectius que usen el català per relacionar-s’hi. Sembla que ni 

tan sols la signatura i ratificació de la Carta Europea de les llengües regionals o 

minoritàries no ha fet canviar aquestes pràctiques. L’article 7 de la Carta diu: 

«les parts es comprometen a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, 

exclusió restricció o preferència injustificada que afectin l’ús d’una llengua 

regional o minoritària i tinguin per objecte desencoratjar o posar en perill el seu 

manteniment o el seu desenvolupament». 

Algunes d’aquestes discriminacions representen una vexació vers el parlant 

des de la posició de superioritat de l’Administració: escarnis, retencions, 

insults i fins i tot agressions físiques. En altres casos, la discriminació es 

tradueix en una pèrdua de diners o de temps a causa de traves que posa 

l’administració per a dificultar, bloquejar i desincentivar l’ús públic de les 

llengües espanyoles diferents del castellà. 

Conscients de la gravetat d’aquesta situació i, després d’observar que la  

freqüència i intensitat amb què es produeixen fan que els casos detectats no es 

puguin considerar com fets aïllats, des de la Plataforma per la Llengua vam 

iniciar una tasca de recopilació de casos per a publicar-los conjuntament. 

L’entitat va presentar 40 casos en un informe titulat «En Español o nada. 40 

casos de discriminació lingüística a les administracions públiques», on 

s’aplegaven 40 casos corresponents al període comprès entre l’any 2007 i els 

quatre primers mesos de 2013. 

El document que teniu a les mans és un nou informe que presenta 37 

noves discriminacions produïdes en tan sols dos anys i mig. Computen el 

període que va des de l’1 de juliol de 2013 fins al 31 de desembre de 2015. 

Aquests casos se sumen a 50 d’anteriors (els 40 de l’informe anterior més 

10 casos que s’han escollit del període anterior i que  no constaven a 

l’informe). 
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En el darrer informe ja vam advertir que els casos relatats són tan sols una part 

de les discriminacions de caràcter lingüístic que es produeixen, atès que en 

molts casos, les víctimes d’aquestes vexacions il·legals no denuncien els casos 

ni els posen en coneixement de les entitats en defensa de la llengua per 

desconeixement o perquè tenen interioritzada com a normal una situació de 

subordinació dels parlants de les llengües minoritzades envers les persones 

que utilitzen llengües més fortes. 

Des de l’ONG del català presentem aquest nou informe per exemplificar, una 

vegada més, que la vulneració dels drets individuals (com ara els Drets 

lingüístics) a l’Estat espanyol és una pràctica contemporània i gens esporàdica 

en una societat que es presenta com a democràtica i del segle XXI. Les 

vulneracions descrites són inadmissibles i tenen l’origen en concepcions 

racistes o supremacistes de l’estat i la seva gestió lingüística. Amb aquest 

informe, des de la Plataforma per la Llengua volem denunciar que aquests 

casos vulneren la legalitat, tenint en compte no només les lleis estatals o 

autonòmiques, sinó també que Espanya és un estat que ha ratificat de la 

Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries i que, per tant, no 

pot discriminar els parlants d’aquestes llengües ni mantenir en el seu 

ordenament jurídic cap normativa que impedeixi d’usar-les. 

Els casos presentats incorporen casos publicats en els mitjans de comunicació 

i situacions que s’han denunciat directament a la Plataforma per la Llengua o 

altres entitats de defensa de la llengua catalana. Dels casos tractats 

directament per l’entitat, alguns ja eren públics, però altres els fem 

públics en aquest recull. 

L’informe s’estructura en diferents apartats. Primerament, es presenta una 

anàlisi de la legislació en l’àmbit dels drets lingüístics, i s’analitza tant la 

legislació autonòmica dels quatre territoris de llengua pròpia catalana (l’Aragó, 

Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià) com la legislació estatal. També 

es tenen en compte els drets lingüístics que garanteix la Carta Europea de les 

llengües regionals o minoritàries. 

En l’apartat tercer s’hi exposa la metodologia que s’ha seguit en la recerca i 

selecció de casos. En aquesta part procurem deixar clar quins són els 
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criteris que fan que incloguem alguns casos i no pas altres, atès que, a 

més dels casos exposats i dels que no es denuncien, també hi ha un seguit de 

casos on la discriminació es presenta amb menys gravetat (per exemple, no és 

el mateix que des de l’Administració es neguin puntualment a parlar-te en 

català a trobar-te que ni tan sols se’t permet parlar-lo). 

El quart apartat és el d’exposició dels casos. Primerament relata els 37 nous 

casos en una fitxa normalitzada i homologada amb l’informe anterior on 

s’inclou tota la informació referent a les dates, organismes, víctimes, fonts, etc. 

Tot seguit exposa els casos antics enumerats i descrits de manera resumida en 

un format de fitxa més reduït (amb diversos casos per pàgina). 

A continuació s’hi presenta una novetat d’aquest informe, un apartat on es 

mostren casos on és l’aplicació mateixa de la legislació espanyola la que 

és discriminatòria per a les persones que usem el català. En aquesta part 

hi trobem alguns casos de ciutadans i empreses discriminats per motius 

lingüístics en l’aplicació de la normativa espanyola. 

El sisè apartat, previ a les conclusions, presenta una anàlisi estadística de les 

discriminacions lingüístiques i inclou tant els casos del període març 2007 a 

juny de 2013 com els nous casos (computats en els dos darrers anys): analitza 

un conjunt total de 87 casos. Aquesta anàlisi permetrà detectar en quins 

territoris i en quines administracions es produeixen més sovint aquest tipus de 

casos. 

La Plataforma per la llengua espera que aquest informe pugui ser una 

referència per a denunciar el tractament discriminatori que reben molt ciutadans 

per raó de llengua com ja va servir l’informe «En español o nada», que va servir 

per a presentar una denúncia a la fiscal general de l’Estat, Consuelo 

Madrigal Martínez-Pereda, que ja va reconèixer a principis d’enguany que 7 

dels 40 casos anteriors representaven clares vulneracions dels drets lingüístics 

i que 5 més eren casos que calia investigar en les respectives fiscalies 

provincials. 
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2. Legislació lingüística i drets lingüístics dels 

ciutadans 

El català no és llengua oficial de l’Estat espanyol perquè així ho estableix la 

Constitució espanyola de 1978 seguint la tradició de monolingüisme estatal 

iniciada amb la promulgació dels Decrets de Nova Planta ara fa 300 anys. Tot i 

això, amb el final de la dictadura, la Carta magna espanyola permeté les 

autonomies atorgar l’estatus de cooficials a les llengües pròpies del seu 

territori. Catalunya (1979), el País Valencià (1982) i les Illes Balears (1983) van 

fer oficial el català en les primeres versions dels seus estatuts d’autonomia, 

mentre que l’Aragó només mencionava les «modalitats lingüístiques» com a 

element integrant de patrimoni cultural i històric, però sense anomenar-les amb 

cap nom que les identifiqués ni dotar-les de cap règim d’oficialitat ni cap 

reconeixement de drets d’ús per als seus parlants.  

En aquest apartat s’analitzarà tota la legislació que afecta els territoris de parla 

catalana sota sobirania espanyola, i es posarà una atenció especial en els 

aspectes relacionats amb els drets lingüístics dels ciutadans en les relacions 

amb les administracions públiques.  

Legislació sobre drets lingüístics a Catalunya 

En l’àmbit territorial d’actuació de la Generalitat de Catalunya, l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya de 2006 (Llei 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de 

l’Estatut d’autonomia de Catalunya) —norma fonamental de l’ordenament 

jurídic català i Llei orgànica espanyola—, i la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 

política lingüística, són les normatives on més es detallen els drets lingüístics 

dels ciutadans. En el cas de l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 el 

Capítol III. Drets i deures lingüístics és qui fixa els drets i deures lingüístics. 

Convé destacar-ne els articles 32 i 33, que regulen els drets lingüístics dels 

ciutadans en la seva relació amb l’administració pública. Aquests dos articles 

estableixen els drets de relacionar-se en català amb totes les administracions 

públiques amb seu en territori català i la validesa de la documentació redactada 

en català. 
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Article 32. Drets i deures de coneixement i ús de les llengües 

Totes les persones tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques. Els 

actes jurídics fets en qualsevol de les dues llengües oficials tenen, pel que fa a la 

llengua, validesa i eficàcia plenes. 

El darrer punt de l’article 33, però, va quedar impugnat per la Sentència STC 

31/2010, de 28 de juny de 2010 del Tribunal Constitucional i exclou de l’àmbit 

de la validesa del català els organismes estatals sense seu a Catalunya, per 

molt que siguin l’organisme de referència i necessari per a la ciutadania 

catalana, en especificar que ha de ser la legislació estatal qui reguli els drets 

d’ús del català en aquests organismes. 

Article 33. Drets lingüístics davant les administracions públiques i les institucions 

estatals 

1. Els ciutadans tenen el dret d’opció lingüística. En les relacions amb les institucions, 

les organitzacions i les administracions públiques a Catalunya, totes les persones tenen 

dret a utilitzar la llengua oficial que elegeixin. Aquest dret obliga les institucions, 

organitzacions i administracions públiques, inclosa l’Administració electoral a 

Catalunya, i, en general, les entitats privades que en depenen quan exerceixen 

funcions públiques. 

2. Totes les persones, en les relacions amb l’Administració de justícia, el Ministeri 

Fiscal, el notariat i els registres públics, tenen dret a utilitzar la llengua oficial que 

elegeixin en totes les actuacions judicials, notarials i registrals, i a rebre tota la 

documentació oficial emesa a Catalunya en la llengua sol·licitada, sense que puguin 

patir indefensió ni dilacions indegudes a causa de la llengua emprada, ni se’ls pugui 

exigir cap mena de traducció. 

3. Per a garantir el dret d’opció lingüística, els jutges i els magistrats, els fiscals, els 

notaris, els registradors de la propietat i mercantils, els encarregats del Registre Civil i 

el personal al servei de l’Administració de justícia, per a prestar llurs serveis a 

Catalunya, han d’acreditar, en la forma que estableixen les lleis, que tenen un nivell de 

coneixement adequat i suficient de les llengües oficials, que els fa aptes per a complir 

les funcions pròpies de llur càrrec o de llur lloc de treball.  

4. Per a garantir el dret d’opció lingüística, l’Administració de l’Estat situada a Catalunya 

ha d’acreditar que el personal al seu servei té un nivell de coneixement adequat i 

suficient de les dues llengües oficials, que el fa apte per a complir les funcions pròpies 

del seu lloc de treball. 

5. Els ciutadans de Catalunya tenen el dret de relacionar-se per escrit en català amb 

els òrgans constitucionals i amb els òrgans jurisdiccionals d’àmbit estatal, d’acord amb 

el procediment establert per la legislació corresponent. Aquestes institucions han 

d’atendre i han de tramitar els escrits presentats en català, que tenen, en tot cas, plena 

eficàcia jurídica. 
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La majoria dels drets que reconeix l’Estatut d’autonomia, però, quedaven 

reconeguts en la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, que 

garantia en el seu article 4 els drets lingüístics dels ciutadans, com ara 

expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials (català i castellà), no 

ser discriminat, i adreçar-se als jutjats i tribunals per obtenir protecció judicial 

per a emprar el català o el castellà: 

Article 4. Els  drets lingüístics 

1. D’acord amb l’article 3 de l’Estatut d’autonomia, i en el marc d’una política activa de 

la Generalitat per a crear condicions que permetin arribar a la igualtat plena quant als 

drets i deures lingüístics, a Catalunya tothom té dret a: 

a) Conèixer les dues llengües oficials  

b) Expressar-se en qualsevol de les dues llengües oficials, oralment i per escrit, 

en les relacions i els actes públics i privats.  

c) Ésser atès en qualsevol de les dues llengües oficials en tots els àmbits. 

d) No ésser discriminat per raó de la llengua oficial que empra.  

2. Tothom pot adreçar-se als jutjats i als tribunals per a obtenir la protecció judicial del 

dret a emprar la seva llengua. 

3. Tothom pot adreçar-se a l’Administració de la Generalitat i el Síndic de Greuges 

sol·licitant que, en l’àmbit de llurs competències, actuïn per garantir-li els drets 

lingüístics de forma específica. 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, garanteix, doncs, el dret 

dels ciutadans de Catalunya a expressar-se en català oralment i per escrit en 

les relacions i actes públics i privats i prohibeix la discriminació per motius 

lingüístics. És a dir, l’administració ha de prendre les mesures necessàries per 

a garantir aquests drets i els ciutadans es poden adreçar a l’Administració de la 

Generalitat i el Síndic de Greuges si els veuen vulnerats. Complementàriament, 

en els articles 11 i 12 es preveuen les accions necessàries per a assegurar l’ús 

del català a l’administració autonòmica i estatal:  

Capítol I L’ús institucional  

Article 11 La capacitació lingüística del personal al servei de les administracions de 

Catalunya 

1. El personal al servei de les administracions, les corporacions i les institucions 

públiques de Catalunya ha de tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les 

dues llengües oficials, tant en l’expressió oral com en l’escrita, que el faci apte per a 

desenvolupar les funcions pròpies del seu lloc de treball.  
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2. Per a fer efectiu el que disposa l’apartat 1, el Govern de la Generalitat ha de garantir 

l’ensenyament del català al personal al servei de l’Administració de la Generalitat, de 

les corporacions locals, de les universitats públiques i de l’Administració de justícia de 

Catalunya i fomentar mesures de reciclatge d’aquest personal. […] 

Article 12 L’Administració de l’Estat 

1.  Són vàlides les actuacions judicials, tant les orals com les escrites, fetes en 

qualsevol de les llengües oficials, sense necessitat de traducció 

2.  Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per escrit, amb l’Administració de 

l’Estat a Catalunya en la llengua oficial que esculli i ser atès, i no se li pot exigir cap 

mena de traducció. 

El dret de relacionar-se amb l’Administració de l’Estat, però, no disposa d’un 

ordenament jurídic que en garanteixi l’ús normal, la sentència sobre l’Estatut 

d’autonomia de Catalunya de 28 de juny de 2010, va determinar que 

l’Administració de l’Estat a Catalunya no ha d’acreditar que el seu personal té 

un nivell suficient de català, tot i que es manté el dret dels ciutadans d’adreçar-

se en català a totes les administracions radicades a Catalunya.  

D’aquesta manera, és l’Administració qui s’ha de preocupar de tenir sempre 

algú preparat per a atendre en català, carregant sobre els parlants haver de 

demanar l’atenció en català i fent modificar l’atenció per torns, habilitant 

traductors, etc. Molts dels casos de discriminació observats queden molt 

afavorits per les mancances en la gestió lingüística i la falta d’un requisit de 

competència en llengua catalana a l’Administració central de l’Estat espanyol. 

A mode de resum, la legislació aprovada a Catalunya garanteix els drets dels 

ciutadans a emprar el català amb totes les administracions públiques radicades 

a Catalunya, inclosa l’estatal, i estableix la prohibició de les discriminacions per 

motius lingüístics, tot i comptar amb algun dèficit a nivell de mesures per a 

garantir aquesta atenció per part de l’Administració de l’Estat. 

Legislació sobre drets lingüístics a les Illes Balears 

En el cas de les Illes Balears, la norma fonamental és l’Estatut d’autonomia de 

les Illes Balears. L’any 2007 se’n va realitzar la darrera modificació, mitjançant 

la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, d’Estatut d’autonomia de les Illes 

Balears. En l’article 4 s’estableix el català com a llengua oficial i pròpia de les 
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Illes Balears i afegeix que ningú no podrà ser discriminat per motius d’ús d’una 

llengua oficial:  

 Article 4 La llengua pròpia  
1. La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, juntament amb la castellana, té el 
caràcter d’idioma oficial. 
2. Tots tenen el dret de conèixer-la i usar-la, i ningú no podrà ser discriminat per causa 
de l’idioma. 
3. Les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, 
prendran les mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan les 
condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets 
dels ciutadans de les Illes Balears. 

Aquesta Llei orgànica també garanteix el dret dels ciutadans a adreçar-se en 

català a l’administració de la Comunitat autònoma, en concret, a l’article 14.3:  

Article 14 Drets en relació amb les administracions públiques 
3. Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la 
Comunitat Autònoma en qualsevol de les dues llengües oficials i a rebre resposta en la 
mateixa llengua utilitzada.  

Tal com s’esdevé en el cas de Catalunya, les Illes Balears també disposen 

d’una llei que regula els drets lingüístics i els usos lingüístics de la llengua 

pròpia: la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de normalització lingüística a les Illes 

Balears. Aquesta disposició garanteix en l’article 2 el dret dels ciutadans 

d’adreçar-se en català en les seves relacions amb les administracions: 

 Títol Preliminar 
Article 2  
1. La llengua catalana és la llengua pròpia de les Illes Balears i tots tenen el dret a 
conèixer-la i usar-la. 
2. Aquest dret implica poder adreçar en català, oralment o per escrit, a l’Administració, 
els organismes públics i a les empreses públiques i privades. També, implica poder 
expressar-se en català en qualsevol reunió i desenvolupar en aquesta llengua les 
activitats professionals, laborals, polítiques, sindicals, religioses i artístiques; així com 
rebre l’ensenyament en català i rebre-hi informació a tots els mitjans de comunicació 
social.  
3. Les manifestacions en llengua catalana, en forma oral o escrita, pública o privada, 
produeixen plens efectes jurídics i de l’exercici d’aquest dret no pot derivar cap 
requeriment de traducció ni cap exigència dilatòria o discriminatòria.  
4. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la llengua que empri. 
5. Les modalitats insulars de la llengua catalana seran objecte d’estudi i protecció, 
sense perjudici de la unitat de l’idioma. 

L’article 8 d’aquesta normativa torna a refermar el dret dels ciutadans 

d’adreçar-se en català a les administracions públiques del territori, així com a 

rebre la documentació d’entitats i organismes públics en aquesta llengua:  

 Títol I. De l’ús oficial  
 Article 8 
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1. Els ciutadans tenen dret d’usar la llengua catalana, oralment i per escrit, en les seves 
relacions amb l’administració pública a l’àmbit territorial de la Comunitat Autònoma.  
2. Les còpies i certificacions expedides per les entitats públiques de la Comunitat 
Autònoma s’han d’expedir en català, llevat del cas que l’interessat o la persona o 
l’entitat que les requereixin en sol·licitin la versió castellana.  
3. A les Illes Balears les actuacions administratives són vàlides i produeixen plens 
efectes qualsevol que sigui la llengua oficial emprada.  

Finalment, la disposició final primera de la normativa estableix el deure de 

l’Administració autonòmica de promoure la plena normalització en 

l’administració estatal i de justícia dins l’àmbit territorial de les Illes Balears:  

 Títol IV De la funció normalitzadora dels poders públics 
 Disposició addicional 1a 

El govern balear ha de promoure, d’acord amb els òrgans competents, la normalització 
de l’ús de la llengua catalana a l’Administració perifèrica de l’Estat, a l’administració de 
justícia, en els registres, a les empreses públiques i semi-públiques i a qualsevol àmbit 
administratiu no dependent del Govern de la Comunitat Autònoma.  

Fins a l’any 2012, el dret de relacionar-se en català davant les administracions 

autonòmiques anava acompanyat del requisit d’acreditar un nivell funcional de 

català. Aquell any, però, el Parlament de les Illes Balears, amb majoria absoluta 

del PP, va aprovar la Llei 9/2012, de 19 de juliol, de modificació de la Llei 

3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les 

Illes Balears, i va llevar el requisit d’acreditar un nivell funcional de català en la 

majoria dels llocs de treball de les Illes i va relegar aquesta acreditació a un 

mèrit puntuable en els processos selectius. Aquesta llei, també impedia als 

ajuntaments illencs aprovar convocatòries on el català hi fos un requisit. Aquest 

canvi jurídic dificulta l’exercici del dret d’adreçar-se en català a l’Administració, 

tot i que el dret es manté i l’Administració ha de trobar la manera de  garantir-lo 

en cada cas. Tanmateix, des de les eleccions autonòmiques de maig del 2015, 

i l’arribada de la majoria parlamentària de partits contraris a la política 

lingüística del govern anterior, és previsible que la llei es torni a modificar per 

assegurar el compliment del dret. 

A tall de conclusió, segons la normativa vigent, els ciutadans  tenen el dret 

d’emprar la llengua pròpia de les Illes Balears en les relacions orals i escrites 

amb les administracions públiques radicades a les Illes Balears i en cap cas no 

poden ser discriminats per motius d’utilització de la llengua oficial que escullin.  

Legislació sobre drets lingüístics al País Valencià 
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Al País Valencià, la norma fonamental és també el seu Estatut d’Autonomia. La 

seva darrera versió, aprovada per la Llei orgànica 1/2006, de 10 d’abril, de 

Reforma de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’autonomia de 

la Comunitat Valenciana, en l’article 6 estableix que el valencià (nom popular i 

oficial amb què es denomina la llengua catalana al País Valencià) és la llengua 

pròpia de la Comunitat i que les administracions han de vetllar per un ús normal 

de les dues llengües oficials i han de garantir que cap ciutadà no sigui 

discriminat per usar alguna de les dues llengües oficials: 

 Títol primer La comunitat valenciana  
 Article sext 

1. La llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. 
2. L’idioma valencià és oficial a la Comunitat Valenciana, igual que ho és el castellà, 
que és l’idioma oficial de l’Estat. Tots tenen el dret a conèixer-los i a usar-los i a rebre 
l’ensenyament del, i en, idioma valencià.  
3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial de les dues llengües, i adoptarà les 
mesures necessàries per tal d’assegurar-ne el seu coneixement.  
4. Ningú podrà ser discriminat per raó de la seua llengua. 
5. S’atorgarà especial protecció i respecte a la recuperació del valencià.  

Posteriorment, en l’article 9 de l’Estatut valencià s’estableix el deure de les 

administracions autonòmiques d’atendre en català i respondre als ciutadans en 

la llengua oficial en què s’hi adrecin:  

 Títol segon: Dels drets dels valencians i valencianes 
 Article 9 

2. Tots els ciutadans tenen dret que les administracions públiques de La Generalitat 
tracten els assumpte de forma equitativa i imparcial i en un termini raonable i a gaudir 
de servicis públics de qualitat. 
Així mateix, els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració de la 
Comunitat en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta en la 
llengua utilitzada.  

Més enllà de l’Estatut d’autonomia, l’ús del valencià queda regulat a través de 

la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d’ús i ensenyament del valencià, i altres 

disposicions anotades. En aquesta normativa es regulen els usos oficials de la 

llengua pròpia en l’àmbit administratiu i en l’ensenyament, a més de garantir els 

drets dels ciutadans en matèria lingüística i els deures de l’Administració en 

aquest sentit, tal com s’estableixen en el títol preliminar:  

 Títol Preliminar. Principis generals 
 Article 2 

El valencià és la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana i, en conseqüència, tots els 
ciutadans tenen el dret a conèixer-lo i usar-lo oralment i per escrit tant en les relacions 
privades com en les relacions amb les instàncies públiques.  
Article 3 
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Sens perjudici de les excepcions regulades per llei en aquesta Llei, l’ús del valencià 
pels ciutadans en les relacions tant públiques com privades, produeix plens efectes 
jurídics, igual com si emprassen el castellà, sense que puga derivar-se de l’exercici del 
dret a expressar-se en valencià. 
Article 4 
En cap cas ningú no podrà ser discriminat pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües 
oficials. 
Article 5 
L’administració adoptarà les mesures que calguen per a impedir la discriminació de 
ciutadans o activitats pel fet d’usar qualsevol de les dues llengües oficials. 
Article 6 
Els ciutadans tenen dret a obtenir dels jutges i tribunals protecció del dret a usar la 
seua llengua, d’acord amb el que disposa la legislació vigent. 

En el capítol I es detallen els mecanismes oficials que estan fixats per garantir 

els drets establerts en el títol preliminar:  

 Títol Primer 
 Capítol Primer. De l’ús oficial  
 (…) 
 Article 9 

1. Seran vàlides i amb plena eficàcia jurídica totes les actuacions administratives 
realitzades en valencià a l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana. 
2. Tindran eficàcia jurídica els documents redactats en valencià, en els quals es 
manifeste l’activitat administrativa, així com els impresos i formularis emprats per les 
Administracions Públiques en llur actuació. 
Article 10 
Al territori de la Comunitat Valenciana, tots els ciutadans tenen el dret a adreçar-se i 
relacionar-se amb la Generalitat, amb els ens locals i altres de caràcter públic, en 
valencià.  

 (…) 
 Article 12 

1. D’acord amb el que disposa la present Llei, tots els ciutadans tenen el dret de poder 
adreçar-se a l’Administració de Justícia en la llengua oficial que creguen convenient 
d’usar. Sense que se’ls puga exigir cap mena de traducció i sense que se’n puga seguir 
retard o demora en la tramitació de llurs pretensions. 
2. Totes les actuacions, documents i escrits, realitzats o redactats en valencià davant 
els Tribunals de Justícia i les que aquests duguen a terme en la mateixa llengua, tenen 
plena validesa i eficàcia.  
Article 13 
1. La redacció de tots els documents públics es farà en valencià o en castellà a 
indicació de l’atorgant i, si en són més, en la que elegiran de comú acord. 
2. En tot cas, es redactaran en castellà les còpies o certificacions dels documents que 
hagen de tenir efecte fora del territori de la Comunitat Valenciana.  
3. En la resta de casos, les còpies i certificacions seran lliurades en la llengua 
sol·licitada per l’interessat o requeridor, i els notaris i altres fedataris públics hauran de 
traduir, quan s’escaiga, les matrius i els originals. En qualsevol cas, sempre es podran 
fer en les dues llengües.  
(…) 
Article 16 
Les empreses de caràcter públic, així com els serveis públics directament dependents 
de l’Administració, han de garantir que els empleats que tenen relació directa amb el 
públic tinguen el coneixement suficient del valencià per a atendre amb normalitat el 
servei que els és encomanat.  

Els ciutadans valencians, doncs, tenen dret a emprar la llengua pròpia davant 

la justícia i l’Administració valenciana tant en l’àmbit oral com en l’escrit. Així 

mateix, no se’ls pot exigir cap tipus de traducció o de canvi de llengua. 
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Aquestes disposicions també afecten les empreses públiques o de caràcter 

públic; per tant, les persones que tenen una relació directa amb el públic han 

de tenir els coneixements adequats per a atendre adequadament el públic en 

ambdues llengües oficials.  

Tot i que aquest informe assenyala les vulneracions d’una llei teòricament 

garantista, en els mesos previs a les eleccions autonòmiques de maig del 2015, 

l’associació Acció Cultural del País Valencià i les universitats públiques 

valencianes van presentar un document anomenat «Per una nova i efectiva llei 

d’igualtat lingüística» com a proposta per al nou govern. El document fa una 

anàlisi crítica de la Llei d’ensenyament i ús del valencià i en demana una de 

nova que la substitueixi. El document afirma que la llei actual «no ha 

aconseguit pràcticament cap dels seus objectius» posant com a exemple 

l’objectiu de «a) Fer efectiu els drets de tots els ciutadans a conèixer i usar el 

valencià» i planteja que l’executiu que ha sortit de les eleccions que 

aconsegueixi equiparar els drets de les persones que fan servir el català amb 

els de les que usen castellà. 

Drets lingüístics a la Franja (comarques catalanoparlants de l’Aragó) 

A les comarques catalanoparlants de l’Aragó, l’Estatut d’Autonomia no reconeix 

un règim d’oficialitat per a la llengua pròpia. No obstant això, amb l’aprovació 

de la Llei orgànica 5/2007, de 20 d’abril, de reforma de l’Estatut 

d’autonomia de l’Aragó es preveu l’impuls d’una llei que estableixi els drets 

lingüístics dels parlants del català i l’aragonès i s’estableix que no es pot 

discriminar ningú per raó de llengua en l’article setè: 

Article 7. Llengües i modalitats lingüístiques pròpies 
1. Les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó constitueixen una de les 
manifestacions més destacades del patrimoni històric i cultural aragonès i un valor 
social de respecte, convivència i enteniment. 
2. Una llei de les Corts de l’Aragó establirà les zones d’ús predominant de les llengües i 
modalitats pròpies de l’Aragó, regularà el règim jurídic, els drets d’utilització dels 
parlants d’aquests territoris, promourà la protecció, recuperació, ensenyament, 
promoció i difusió del patrimoni lingüístic de l’Aragó, i afavorirà, a les zones d’utilització 
predominant, l’ús de les llengües pròpies en les relacions dels ciutadans amb les 
administracions públiques aragoneses. 
3. Ningú no podrà ser discriminat per raó de la llengua. 

Seguint aquest mandat estatutari, l’any 2009 el govern encapçalat per un 

president de la Franja, Marcel·lí Iglesias (PSOE), va aprovar una primera Llei 
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de llengües on reconeixia el dret de parlar les llengües catalana i aragonesa en 

les seves zones d’ús i un seguit de drets per a la seva utilització. El govern de 

la legislatura 2011-2015, encapçalat per Luisa Fernanda Rudi (PP) n’impulsà i 

aprovà una modificació que afectava especialment el fet que totes dues 

llengües passaven a anomenar-se «aragonès» i es diferenciaven per les 

denominacions «Lengua aragonesa propia  del área oriental» (popularitzada 

amb l’acrònim de LAPAO) per al català i «Lengua aragonesa propia del área 

pirenaica y prepirenaica» per a l’aragonès. A més, la normativa de totes dues 

llengües s’hauria de regir per una única acadèmia de la llengua en comptes de 

dues, tal com preveia la llei anterior. 

L’actual llei, però, aprovada amb el nom de Llei 3/2013, de 9 de maig, d’ús, 

protecció i promoció de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de 

l’Aragó, conserva bastants dels drets lingüístics que establia la llei anterior, 

establerts amb redactats molt similars. Per exemple, estableix en l’article 3, un 

seguit de drets lingüístics com el d’usar el català (ara anomenat «aragonès de 

l’àrea oriental») i l’aragonès (ara anomenat «aragonès de l’àrea pirinenca i 

prepirinenca») dins les zones d’utilització predominant, el de rebre 

l’ensenyament d’aquestes llengües, així com el dret de no ser discriminat i la 

garantia que els drets hauran de ser garantits pels poders públics aragonesos: 

Article 3. Drets lingüístics 
1. Es reconeixen per als ciutadans de l’Aragó els següents drets lingüístics en els 
supòsits establerts en aquesta llei: 
a) Conèixer les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó. 
b) Emprar de manera oral i escrita les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de 
l’Aragó a les seves zones d’utilització històrica predominant. 
c) Rebre l’ensenyament de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó. 
d) Tenir accés en les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l ’Aragó a 
publicacions i programacions de ràdio, televisió i altres mitjans de comunicació social. 
e) Utilitzar les llengües i modalitats lingüístiques pròpies en la vida econòmica i social. 
2. Ningú podrà ser discriminat per raó de la llengua. 
3. Els poders públics aragonesos reconeixeran l’exercici d’aquests drets, a fi que siguin 
efectius i reals. 

La mateixa llei reconeix en l’article 16 el dret dels ciutadans a expressar-se 

davant les administracions públiques en català i aragonès en les zones 

d’utilització predominant.  

Article 16. Relacions dels ciutadans amb les administracions públiques. 
Es reconeix per a tots els ciutadans el dret a expressar-se de forma oral i escrita, a més 
de en castellà, en les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó, en les 
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seves respectives zones d’utilització predominant, d’acord amb allò previst a la present 
Llei. 

Tot i aquest reconeixement de drets, el redactat del 2013 ha modificat a la 

baixa els drets establerts per l’article amb el mateix títol a la Llei del 2009, n’ha 

fet un resum i n’ha eliminat, per exemple, el dret de ser respost en la mateixa 

llengua en què s’escriu o el de disposar de formularis bilingües quan la relació 

amb l’Administració sigui mitjançant un model de formulari preestablert. Una 

altra modificació a la baixa és l’eliminació de l’article referent a la tutela judicial i 

administrativa, referent a l’empara dels drets lingüístics per part dels poders 

públics i l’adopció de mesures per a evitar discriminacions. 

El dret de ser respost en la llengua en què s’escriu no queda garantit ni en 

aquest article ni en els referents a les relacions amb les Corts de l’Aragó o amb 

el Justícia de l’Aragó. Tot i això, aquests articles continuen regulant el dret 

d’usar aquestes llengües davant aquestes institucions: 

Article 18. Les Corts de l’Aragó. 
1. La regulació de l’ús de les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó en 
les actuacions interna i externa de les Corts de l’Aragó serà establerta al seu 
Reglament. 
2. Qualsevol persona podrà dirigir-se per escrit a les Corts de l’Aragó en qualsevol de 
les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó, podent ser contestada, a més 
de en castellà, en aqueixa llengua. 
Article 19. El Justícia de l’Aragó. 
1. El Justícia de l’Aragó, en l’exercici de les seves competències, vetllarà per la 
protecció dels drets lingüístics reconeguts en aquesta llei i pel compliment de les seves 
disposicions per part dels poders públics. 
2. Qualsevol persona podrà dirigir-se per escrit al Justícia de l’Aragó en qualsevol de 
les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de l’Aragó, podent ser contestada, a més 
de en castellà, en aqueixa llengua. 
3. El Justícia de l’Aragó, podrà emetre escrits, informes i qualsevol altre tipus de 
document, a més de en castellà, en les llengües i modalitats lingüístiques pròpies de 
l’Aragó. 

En resum, els ciutadans de les comarques catalanoparlants de l’Aragó poden 

adreçar-se a les administracions públiques en català dins del territori de llengua 

pròpia catalana però no tenen garantit per les lleis aragoneses que les 

administracions els responguin en la llengua que han escrit. Ara bé, el català no 

té empara més enllà de la legislació aragonesa, atès que l’Estatut d’autonomia 

de l’Aragó no el fa oficial, fet que afecta els drets reconeguts en moltes 

disposicions estatals que reconeixen drets d’ús de llengües que siguin 

cooficials en les comunitats autònomes per als residents en aquests territoris, 
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com ara la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú. 

Altres lleis estatals relacionades amb els drets lingüístics 

Molts dels drets lingüístics dels ciutadans queden emparats també en la 

legislació d’àmbit estatal. Primerament, cal esmentar l’article 3 de la 

Constitució espanyola, que estableix que la llengua castellana és l’oficial de 

l’Estat, però que les altres llengües espanyoles seran també oficials en les 

respectives comunitats autònomes, i gaudiran de respecte i protecció estatal:  

 Article 3 
1. El castellà és la llengua espanyola oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el 
deure de conèixer-la i el dret d’usar-la. 
2. Les altres llengües espanyoles seran també oficials en les respectives Comunitats 
Autònomes d’acord amb els seus Estatuts. 
3. La riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d’Espanya és un patrimoni 
cultural que serà objecte d’especial respecte i protecció.  

També la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, 

modificada d’acord amb la Llei 4/1999, de 13 de gener, preveu el dret dels 

ciutadans dels territoris amb més d’una llengua oficial d’emprar la llengua oficial 

que escullin en les relacions amb les administracions públiques ubicades dins 

del territori de la Comunitat Autònoma. El títol IV garanteix el dret de ser 

respost en la llengua escollida:  

Títol IV De l’activitat de les administracions públiques 
Capítol I. Normes generals 
Article 35. Drets dels ciutadans 
Els ciutadans, en les relacions amb les administracions públiques, tenen els drets 
següents: 
(…) 
d) A utilitzar les llengües oficials en el territori de la seva comunitat autònoma, d’acord 
amb el que preveu aquesta Llei i la resta de l’ordenament jurídic. 
Article 36. Llengua dels procediments (article redactat d’acord amb la Llei 4/1999) 
No obstant això, els interessats que es dirigeixin als òrgans de l’Administració General 
de l’Estat amb seu al territori d’una comunitat autònoma també poden utilitzar la llengua 
que sigui cooficial en aquesta comunitat. En aquest cas, el procediment s’ha de tramitar 
en la llengua que hagi triat l’interessat. Si concorren diversos interessats en el 
procediment, i hi ha discrepància quant a la llengua, el procediment s’ha de tramitar en 
castellà, per bé que els documents o testimonis que requereixin els interessats s’han 
d’expedir en la llengua que triïn.  

En l’àmbit judicial es pot trobar legislació que garanteix el dret dels ciutadans a 

emprar la llengua catalana en els procediments judicials: així queda establert 
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en el redactat actual de l’article 231 de la Llei orgànica 6/1985, d’1 de juliol, 

del poder judicial: 

 Títol III De les actuacions judicials 
 Capítol I. De l’oralitat, publicitat i llengua oficial 
 Article 231 

1. En totes les actuacions judicials, els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i 
els altres funcionaris de jutjats i tribunals, han d’usar el castellà, llengua oficial de 
l’Estat. 
2. Els jutges, els magistrats, els fiscals, els secretaris i els altres funcionaris de jutjats i 
tribunals poden usar també la llengua oficial pròpia de la comunitat autònoma, si cap de 
les parts no s’hi oposa, al·legant-ne desconeixement, que li pugui produir indefensió.  
3. Les parts, els seus representants i els qui els dirigeixin, i també els testimonis i els 
perits, poden utilitzar la llengua que també sigui oficial a la comunitat autònoma en el 
territori de la qual es facin les actuacions judicials, tant a les manifestacions orals com a 
les escrites. 
4. Les actuacions judicials efectuades i els documents presentats en l’idioma oficial 
d’una comunitat autònoma tenen validesa i eficàcia plenes, sense que calgui traducció 
al castellà, però cal traduir-los d’ofici quan hagin de tenir efecte fora de la jurisdicció 
dels òrgans judicials situats a la comunitat autònoma, excepte si es tracta de 
comunitats autònomes amb una llengua oficial pròpia coincident. També cal traduir-los 
quan ho disposin les lleis o a instància de part que n’al·legui indefensió. 

Tot i que s’estableixi aquest dret formal, en aquests casos també hi falla la 

legislació que permeti garantir l’aplicació. L’any passat es va aprovar el Reial 

decret 634/2014, de 25 de juliol, pel qual es regula el règim de substitucions 

en la carrera fiscal. Aquesta disposició estableix que es podran ocupar les 

places de fiscal sense conèixer la llengua pròpia del territori on s’obté una 

destinació, fet que es computarà com un mèrit en l’adquisició de la plaça 

segons estableix l’article 13.1. 

g) Llengües cooficials: Llengües cooficials: el coneixement de la llengua cooficial pròpia 
de la comunitat autònoma, acreditat mitjançant un títol oficial expedit per l’organisme 
públic competent, es valora amb fins a un màxim de 0,90 punts. A aquests efectes, 
s’estableixen tres nivells de coneixement, bàsic, mitjà o superior, amb una valoració de 
cadascun d’ells de 0,30 punts. 
Només es té en compte la puntuació obtinguda per aquest mèrit si la plaça sol·licitada 
correspon a la comunitat autònoma en què la llengua en qüestió tingui caràcter 
cooficial. 

En l’informe anterior es va advertir que molts dels casos de discriminacions 

denunciats es produïen per l’actuació de la Policia Nacional espanyola i de la 

Guàrdia Civil. És important destacar que en tots dos casos, els reglaments de 

funcionament impedeixen la discriminació per raó de llengua. Per exemple, en 

l’àmbit dels agents pertanyents al Cos Nacional de Policia, des del 2010 

existeix una llei orgànica (Llei orgànica 4/2010, de 20 de maig, del règim 

disciplinari del Cos Nacional de Policia), que en l’article 7n explicita 

clarament que qualsevol discriminació de caire lingüístic, entre d’altres, es 
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considerarà una falta molt greu, en els mateixos termes s’expressa l’article 7.4 

de la Llei orgànica 12/2007, de 22 d’octubre, del règim disciplinari de la 

Guàrdia Civil: 

Es considera falta molt greu 
Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen, racial o ètnic, religió o 
conviccions, discapacitat, edat, orientació sexual, llengua, opinió, lloc de naixement, 
veïnatge, o qualsevol altra condició o circumstància personal o social  

Ara bé, la garantia del dret d’opció lingüística per part del ciutadà queda 

qüestionada tenint en compte que el català no és un requisit per a treballar en 

els territoris on és llengua pròpia. L’Ordre INT/1176/2013, de 25 de juny, per 

la qual s’estableixen les normes específiques per a la classificació i 

provisió de destinacions al Cos de la Guàrdia Civil estableix en l’article 7.2 

que la llengua pròpia és un mèrit puntuable en aquelles comunitats autònomes 

on sigui oficial: 

Tindrà la consideració de mèrit específic de tipus personal la titulació oficial inclosa en 
l’expedient acadèmic sobre la competència lingüística d’una llengua cooficial per a 
aquells llocs de treball ubicats dins l’àmbit d’una comunitat autònoma que tingui 
reconeguda aqueixa llengua cooficial. Tindrà un barem de 4 punts. 

Carta Europea de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals o 

minoritàries 

La Carta Europea de les llengües regionals o minoritàries fou impulsada pel 

Consell d’Europa l’any 1992 amb l’objectiu de protegir les llengües regionals o 

minoritàries històriques d’Europa, que contribueixen a mantenir i desenvolupar 

les tradicions i la riquesa cultural d’Europa, i, al mateix temps, garantir el dret a 

emprar una llengua regional o minoritària en la vida pública i privada.   

Aquesta carta fou adoptada en forma de Convenció pel Comitè de Ministres del 

Consell d’Europa, a la 478a reunió dels representants dels ministeris, el 25 de 

juny de 1992 i oberta a la signatura dels estats membres el 5 de novembre de 

1992. Va entrar en vigor, en assolir-ne la ratificació d’almenys cinc estats, el 

primer de març de 1998. L’han signada un total de 30 estats (Espanya la va 

signar el 5 de novembre de 1992) i l’han ratificada 17. L’instrument de 

ratificació, de 2 de febrer de 2001, va ser publicat al BOE 222, de 15 de 

desembre (supl. núm. 15 en llengua catalana, d’1 d’octubre). La Declaració del 

Govern d’Espanya en relació amb l’article 2, paràgraf 2, i l’article 3, paràgraf 1 
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de la Carta Europea va ser aprovada pel Congrés dels Diputats el 23 de 

novembre de 2000 i pel Senat el 20 de desembre del mateix any per 

unanimitat.  

El mecanisme, previst per la Carta, de supervisió del seu compliment per part 

dels estats, a través d’un sistema d’informes periòdics, confereix a aquest 

instrument un interès constant, ja que obliga els poders públics a proporcionar 

informació actualitzada sobre les mesures adoptades en relació amb les 

llengües regionals o minoritàries. A més, es dóna també veu en el mateix 

procés a organismes no governamentals, que poden fer arribar al Consell 

d’Europa queixes i suggeriments sobre el tractament que reben les llengües 

regionals o minoritàries en el context d’un Estat. 

La primera part de la Carta estableix les disposicions generals i els 

compromisos dels estats que l’han signat i ratificat:  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
Part I. Disposicions generals 

 Article 1. Definicions  
 A les finalitats d’aquesta Carta: 

a) Per l’expressió “llengües regionals o minoritàries” s’entenen les llengües:  
i) parlades tradicionalment en un territori d’un Estat per nacionals d’aquest Estat que 
constitueixen un grup numèricament inferior a la resta de la població de l’estat, i 
ii) diferents de la llengua o llengües oficials de l’estat; 
no inclou els dialectes de la llengua o llengües oficials de l’Estat ni les llengües dels 
immigrants. 
a) Per territori en el qual es parla una llengua regional o minoritària s’entén l’àrea 
geogràfica en la qual aquesta llengua és el mode d’expressió d’un nombre de persones 
que justifica l’adopció de les diferents mesures de protecció i foment que preveu 
aquesta carta; 
b) Per “llengües sense territori” s’entenen les llengües parlades per nacionals de l’Estat 
que són diferents que són diferents de la llengua o les llengües emprades per la resta 
de la població de l’Estat, però que, malgrat que s’empren tradicionalment en el territori 
de l’Estat, no es poden circumscriure a una àrea geogràfica concreta. 
Article 2. Compromisos 
1. Cada Part es compromet a aplicar les disposicions de la part II al conjunt de les 
llengües regionals o minoritàries parlades al seu territori, que responguin a les 
definicions de l’article 1. 
2. Pel que fa a qualsevol llengua indicada en el moment de la ratificació, acceptació o 
aprovació, de conformitat amb l’article 3, cada una de les parts es compromet a aplicar 
com a mínim trenta-cinc paràgrafs o apartats elegits entre les disposicions de la part III 
d’aquesta Carta, dels quals tres, com a mínim, s’han elegir de cada un dels articles 8 i 
12 i un de cada un dels articles 9, 10, 11 i 13.  
Article 3. Modalitats  
1. Cada Estat contractant ha d’especificar en el seu instrument de ratificació, 
acceptació o aprovació cada llengua regional o minoritària o cada llengua oficial menys 
difosa en el conjunt o en una part del seu territori a la qual s’han d’aplicar els paràgrafs 
elegits de conformitat amb el paràgraf 2 de l’article 2. 
2. Qualsevol part, en qualsevol moment posterior, pot notificar al secretari general que 
accepta les obligacions que deriven de les disposicions de qualsevol altre paràgraf de 
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la Carta que no hagi estat especificat en el seu instrument de ratificació, acceptació o 
aprovació, o que aplica el paràgraf 1 d’aquest article a altres llengües regionals o 
minoritàries, o a altres llengües oficials menys difoses en el conjunt o en una part del 
seu territori. 
3. Els compromisos que preveu el paràgraf precedent es consideren part integrant de la 
ratificació, acceptació o aprovació i tenen els mateixos efectes a partir de la data de 
notificació.  

En la Part III s’esmenten les mesures per a fomentar les llengües regionals o 

minoritàries en diferents aspectes de la vida pública, com ara l’ensenyament, la 

justícia, les autoritats administratives i serveis públics, mitjans de comunicació o 

la vida econòmica i social. La major part de les mesures són d’obligat 

compliment pels estats que hagin signat i ratificat la Carta. Aquest apartat se 

centrarà a esmentar i descriure els aspectes relacionats amb l’Administració 

pública i la justícia:  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
Part III Mesures que, per a fomentar l’ús de les llengües regionals o minoritàries en la 
vida pública en virtut del paràgraf 2 de l’article 2 
Article 10. Autoritats administratives i serveis públics  
1. En les circumscripcions de les autoritats administratives de l’estat en les quals 
resideixi un nombre de parlants de llengües regionals o minoritàries que 
justifiqui les mesures que figuren a continuació, i d’acord amb la situació de cada 
llengua, les parts, en la mesura que raonablement puguin, es comprometen a:  
a) 
i) vetllar perquè aquestes autoritats administratives emprin les llengües regionals 
o minoritàries; o 
ii) vetllar perquè els seus agents que estiguin en contacte amb el públic emprin les 
llengües regionals o minoritàries en les seves relacions amb les persones que se’ls 
adrecin en aquestes llengües; o 
iii) vetllar perquè els parlants de llengües regionals de llengües regionals o minoritàries 
puguin presentar sol·licituds orals o escrites en aquestes llengües i rebre una resposta 
en aquestes llengües.  
iv) vetllar perquè els parlants de llengües regionals o minoritàries puguin presentar 
sol·licituds orals i escrites en aquestes llengües; o  
v) vetllar perquè els parlants de llengües regionals o minoritàries puguin presentar 
vàlidament un document redactat en aquestes llengües.  
b) posar a disposició de la població formularis i textos administratius d’ús 
freqüent en les llengües regionals o minoritàries, o en versions bilingües; 
c) permetre a les autoritats administratives de redactar documents en una llengua 
regional o minoritària.  

El punt 1 de l’article 10 estableix l’obligació dels estats de vetllar pel dret dels 

ciutadans a expressar-se oralment i per escrit en la llengua regional o 

minoritària amb les autoritats públiques, i, al mateix temps, que els agents 

públics en contacte amb ciutadans de parla catalana emprin aquesta llengua i 

disposin de la documentació en la llengua regional o minoritària.  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
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Article 10. Autoritats administratives i serveis públics 
2. Quant a les autoritats locals i regionals en els territoris de les quals resideixi 
un nombre de parlants de llengües regionals o minoritàries que justifiqui les 
mesures que figuren a continuació, les parts es comprometen a permetre i/o 
fomentar:   
a) l’ús de les llengües regionals o minoritàries en el marc de l’administració regional o 
local; 
b) la possibilitat per als parlants de llengües regionals o minoritàries de presentar 
sol·licituds orals i escrites en aquestes llengües;  
c) la publicació per les autoritats locals dels seus textos oficials també en les llengües 
regionals o minoritàries; 
d) la publicació per les autoritats locals dels seus textos oficials també en les llengües 
regionals i minoritàries; 
e) l’ús per les col·lectivitats locals de les llengües regionals o minoritàries en els debats 
de les assemblees, sense excloure, no obstant això, l’ús de la llengua o les llengües 
oficials de l’Estat. 
3. Pel que fa als serveis públics garantits per les autoritats administratives o per 
altres persones que actuïn per compte d’aquelles, les parts contractants, en els 
territoris on es parlin les llengües regionals o minoritàries i en funció de la 
situació de cada llengua i en la mesura que raonablement puguin, es 
comprometen a:  
a) vetllar perquè les llengües regionals o minoritàries s’emprin quan es presta un 
servei; o  
b) permetre als parlants de les llengües regionals o minoritàries presentar 
sol·licituds i rebre resposta en aquestes llengües; o 
c) permetre als parlants de llengües regionals o minoritàries de presentar sol·licituds en 
aquestes llengües.  
4. A fi d’aplicar les disposicions dels paràgrafs 1, 2 i 3 que hagin acceptat, les 
parts es comprometen a adoptar una de les mesures següents o diverses: 
a) la traducció o la interpretació eventualment sol·licitades;  
b) el reclutament i, si s’escau, la formació de funcionaris i altres empleats públics 
en un nombre suficient:  
c) l’acceptació, en la mesura que es pugui, de les sol·licituds dels empleats 
públics que coneguin una llengua regional o minoritària perquè se’ls destini en 
un territori on es parla aquesta llengua. 
5. Les parts es comprometen a permetre, amb la sol·licitud dels interessats, l’ús i 
l’adopció de patronímics en les llengües regionals o minoritàries. 

Els punts 2 i 3 de l’article 10 de la Carta estableixen els usos públics de les 

esmentades llengües en les administracions locals i regionals: publicació de 

lleis i normatives; ús de la llengua en els debats dels òrgans públics o 

possibilitat d’emprar-la en les relacions públiques i en els serveis públics 

dependents de l’administració, com ara institucions sanitàries, empreses de 

transport i telecomunicacions, entre d’altres. Per altra banda, l’article 9 estableix 

les mesures de foment de la llengua minoritària i regional en l’àmbit de la 

justícia, que tenen per objectiu garantir els drets lingüístics dels ciutadans que 

parlen llengües regionals o minoritàries en les actuacions judicials:  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
Article 9. Justícia  
1. Les parts es comprometen, pel que fa a circumscripcions de les autoritats 
judicials on el nombre de persones que hi resideixin i parlin les llengües 
regionals o minoritàries justifiqui les mesures específiques següents, segons 
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quina sigui la situació de cada una de les llengües i amb la condició que el jutge 
no consideri que la utilització de les possibilitats que ofereix aquest paràgraf 
constitueix un obstacle per a la bona administració de la justícia:  
a) en els procediments penals:  
i) assegurar que els òrgans judicials, amb la sol·licitud d’una de les parts, portin el 
procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o 
ii) garantir a l’acusat el dret d’expressar-se en la seva llengua regional o minoritària; i/o 
iii) assegurar que les demandes i les proves, escrites o orals, no es considerin 
desestimables només pel motiu que estiguin redactades en una llengua regional o 
minoritària; i/o 
iv) redactar en les llengües regionals o minoritàries, amb la sol·licitud prèvia, els 
documents relatius a un procediment judicial, i recórrer, si és necessari, a intèrprets i a 
traduccions sense despeses addicionals per als interessats; 
b) en els procediments civils: 
i) assegurar que els òrgans judicials, amb la sol·licitud d’una de les parts, portin el 
procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o 
ii) permetre, quan una part en un litigi hagi de comparèixer personalment davant d ’un 
tribunal, que s’expressi en la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per això 
en despeses addicionals; i/o 
iii) permetre la presentació de documents i proves en les llengües regionals o 
minoritàries, i recórrer, si és necessari, a intèrprets i a traduccions.  
c) en els procediments davant les jurisdiccions competents en matèria 
administrativa: 
i) assegurar que els òrgans judicials, amb la sol·licitud d’una de les parts, portin el 
procediment en les llengües regionals o minoritàries; i/o 
ii) permetre, quan una part en un litigi hagi de comparèixer personalment davant d ’un 
tribunal, que s’expressi en la seva llengua regional o minoritària sense incórrer per això 
en despeses addicionals; i/o 
iii) permetre la presentació de documents i de proves en les llengües regionals o 
minoritàries, i recórrer, si és necessari, a intèrprets i a traduccions; 
d) adoptar mesures perquè l’aplicació dels apartats i) i iii) dels paràgrafs b) i c) 
anteriors i l’ús, si s’escau, d’intèrprets i de traduccions no comportin despeses 
addicionals per als interessats:  

En els punts 2 i 3 de l’article 9 s’estableixen els compromisos de l’estat amb els 

drets lingüístics dels ciutadans de llengües regionals o minoritàries en l’àmbit 

de la justícia independentment que es produeixen en un territori on es parli 

tradicionalment una d’aquestes llengües, és a dir, vàlides a tot l’estat. Malgrat 

tot, aquesta no discriminació resta restringida a la documentació escrita:  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
Article 9. Justícia  
a) no rebutjar la validesa dels documents jurídics elaborats dins l’àmbit de l’Estat 
només pel fet que estiguin redactats en una llengua regional o minoritària; o 
b) no rebutjar la validesa, entre les parts, dels documents jurídics elaborats dins de 
l’àmbit de l’Estat només pel fet que estiguin redactats en una llengua regional o 
minoritària, i assegurar que es poden invocar davant de tercers interessats no parlants 
d’aquestes llengües, amb la condició que qui faci valer el document els doni 
coneixement del contingut; o 
c) no rebutjar la validesa, entre les parts, dels documents jurídics elaborats dins l’àmbit 
de l’Estat només pel fet que estiguin redactats en una llengua regional o minoritària.  

A l’últim, convé destacar que l’article 7, d’objectius i principis de la carta, 

presenta els compromisos dels estats amb el respecte per l’àrea geogràfica de 
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la llengua que eviti les discriminacions produïdes per divisions administratives. 

També presenta el compromís amb la derogació de tota disposició que 

discrimini una llengua regional o minoritària:  

A.1. CARTA EUROPEA de 5 de novembre de 1992, de les llengües regionals i 
minoritàries 
Article 7. Objectius i principis 
1. En matèria de llengües regionals o minoritàries, en els territoris en què aquestes 
llengües són usades i segons la situació de cada llengua, les parts fonamenten la seva 
política, la seva legislació i la seva pràctica en els objectius i principis següents: 
a) el reconeixement de les llengües regionals o minoritàries com a expressió de la 
riquesa cultural; 
b) el respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua regional o minoritària, de 
manera que assegurin que les divisions administratives ja existents o noves no 
constitueixen cap obstacle a la promoció d’aquesta llengua regional o 
minoritària; 
(…) 
2. Les parts es comprometen a eliminar, si encara no ho han fet, tota distinció, 
exclusió, restricció o preferència injustificades que afectin l’ús d’una llengua 
regional o minoritària i tinguin per objecte descoratjar o posar en perill el seu 
manteniment o el seu desenvolupament. L’adopció de mesures especials en favor 
de les llengües regionals o minoritàries, destinades a promoure una igualtat entre els 
parlants d’aquestes llengües i la resta de la població o encaminades a tenir en compte 
les seves situacions particulars, no és considerada com un acte de discriminació envers 
els parlants de les llengües més esteses. 

A fi d’assegurar un compliment adequat de la carta per part dels estats que l’han 

ratificada, els estats han d’elaborar un informe triennal en què justifiquin el 

compliment de cada punt. Posteriorment, el Comitè d’Experts del Consell d’Europa 

elabora un informe tècnic sobre el compliment documentant-se amb visites i consultes 

a ciutadans i entitats. La Plataforma per la Llengua va participar de la fase de 

documentació sobre el trienni (2010-2013). El darrer informe, emès el 20 de març de 

2015, alertava sobre discriminacions perpetrades per la policia espanyola. En concret, 

dels 46 punts en què observava que els compromisos d’Espanya havien quedat 

incomplerts o parcialment complerts en el període 2007-2010, el nou informe només 

atorga la qualificació de complerts a 9 d’ells mentre que certifica la reculada en dos 

compromisos que sí que es consideraven complerts. 

La fase de revisió dels compromisos acaba amb un escrit de recomanacions del Consell 

de Ministres del Consell d’Europa, que emet després de llegir l’informe del Comitè 

d’Experts. En les darreres recomanacions emeses, el 20 de gener de 2016, el Consell de 

Ministres instà Espanya a modificar el marc legal per permetre un ús superior del 

català a la justícia, a prendre mesures per assegurar la capacitació del personal de 

l’Administració de l’Estat en les llengües cobertes com el català a Catalunya, País 
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Valencià i Illes Balears o bé a assegurar l’adequada presència en l’àmbit de la salut de 

les llengües que són cooficials al costat del castellà. L’informe que teniu a les mans 

constata els efectes que generen els dèficits que presenten les administracions 

espanyoles que han originat la formulació d’aquestes recomanacions.   

Declaració Universal dels Drets Humans i Declaració Universal de drets 

lingüístics 

L’any 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides de París va aprovar i 

proclamar la Declaració Universal dels Drets Humans (Resolució 217 [III] A): un 

document de trenta articles en què se subratllen els drets humans considerats 

bàsics i que s’apliquen, sense excepció, a tots els éssers humans. És el 

document bàsic d’un seguit de tractats que completen la Carta Internacional 

dels Drets Humans, sotmesa a votació el 1976, moment en què va esdevenir 

llei internacional. Malgrat que els estats no estan obligats a acomplir els 

requeriments establerts en la declaració, aquest document és esmentat en la 

Constitució espanyola de 1978 (article 10.2), que la reconeix com una de les 

fonts de dret. L’article 2 d’aquesta Declaració estableix clarament que no hi pot 

haver cap tipus de distinció o discriminació de les persones en funció de la 

llengua i d’altres paràmetres: 

Tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense cap 
distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra 
mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició.  
A més, no es farà cap distinció basada en l’estatut polític, jurídic o internacional del 
país o del territori al qual pertanyi una persona, tant si és independent com si està sota 
administració fiduciària, si no és autònom, o està sota qualsevol altra limitació de 
sobirania.  

De manera complementària, l’article 7 dicta que tots els ciutadans són iguals 

davant la llei i que no es poden fer distincions per raons com la llengua que 

afectin la protecció davant la llei o produeixen qualsevol tipus de discriminació:  

Declaració Universal dels Drets Humans 
Article 7 
Tothom és igual davant la llei i té dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei. 
Tothom té dret d’obtenir-ne la mateixa protecció contra qualsevol discriminació que violi 
aquesta Declaració i contra qualsevol incitació a tal discriminació. 

Per altra banda, el PEN Internacional va elaborar i presentar la Declaració 

Universal de Drets Lingüístics l’any 1998 a Barcelona. La declaració va 
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gaudir del suport de personalitats mundials de l’àmbit de la cultura, com 

Rigoberta Menchú, Noam Chomsky, Desmond Tutu, Joan Oró, Shimon Peres, 

Yasser Arafat o Octavio Paz, i va tenir el suport tècnic i moral de la UNESCO. 

El text es va aprovar en la Conferència Mundial de Drets Lingüístics (CMDL) 

celebrada a Barcelona i en què van participar-hi 61 ONG, 41 centres PEN i 40 

experts en dret lingüístic de tot el món.  

Aquesta declaració estableix el dret dels individus de totes les comunitats 

lingüístiques a emprar la seva llengua en l’àmbit públic i privat i condemna 

qualsevol tipus de discriminació lingüística: 

Precisions conceptuals 
Article 1 
(…) 
2. Aquesta Declaració parteix del principi que els drets lingüístics són alhora individuals 
i col·lectius, i adopta com a referent de la plenitud dels drets lingüístics el cas d’una 
comunitat lingüística històrica en el seu espai territorial; entès aquest no solament com 
a àrea geogràfica on viu aquesta comunitat, sinó també com un espai social i funcional 
imprescindible per al ple desenvolupament de la llengua. És a partir d’aquest referent 
que es poden establir com una gradació o contínuum els drets que corresponen als 
grups lingüístics al·ludits al punt 5 d’aquest mateix article i els de les persones fora del 
territori de la seva comunitat. 
(…) 
Article 3 
1. Aquesta declaració considera com a drets personals inalienables, exercibles en 
qualsevol situació els següents: 

 el dret a ésser reconegut com a membre d’una comunitat lingüística;  
 el dret a l’ús de la llengua en privat i en públic; 
 el dret a l’ús del propi nom;  

el dret de relacionar-se i d’associar-se amb altres membres de la comunitat lingüística 
d’origen;  

 el dret de mantenir i desenvolupar la pròpia cultura; 
 i tots els altres drets de contingut lingüístic reconeguts en el Pacte internacional de 

drets civils i polítics, de 16 de desembre de 1966, i el Pacte internacional de drets 
econòmics, socials i culturals, de la mateixa data.  

 2. Aquesta Declaració considera que els drets col·lectius dels grups lingüístics, a més 
dels establerts per als seus membres a l’apartat anterior, també poden incloure d’acord 
amb les puntualitzacions de l’article 2.2: 

 el dret a l’ensenyament de la pròpia llengua i cultura; 
 el dret a disposar de serveis culturals; 
 el dret a una presència equitativa de la llengua i la cultura del grup en els mitjans de 

comunicació; 
 el dret a ser atesos en la seva llengua en els organismes oficials i les relacions 

socioeconòmiques. 
 3. Els drets de les persones i els grups lingüístics anteriorment esmentats no poden 

representar cap obstacle a la interrelació i la integració d’aquests amb la comunitat 
lingüística receptora, ni cap limitació dels drets d’aquesta comunitat o dels seus 
membres a la plenitud de l’ús públic de la llengua pròpia en el conjunt del seu espai 
territorial.   
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Més enllà dels drets fixats pel títol preliminar de la Declaració Universal de 

Drets Lingüístics, en la secció I del Títol Segon es detallen els drets lingüístics 

en relació amb l’administració pública i amb els òrgans oficials:  

TÍTOL SEGON Règim Lingüístic General 
Secció I Administració pública i òrgans oficials 
Article 15 
1. Tota comunitat lingüística té el dret que la seva llengua sigui utilitzada com a oficial 
dins el seu territori. 
2. Tota comunitat lingüística té el dret que les actuacions judicials i administratives, els 
documents públics i privats i els assentaments en registres públics realitzats en la 
llengua pròpia del territori siguin vàlids i eficaços i ningú no pugui al·legar-ne el 
desconeixement. 
Article 16 
Tot membre d’una comunitat lingüística té el dret a relacionar-se i ser atès en la seva 
llengua pels serveis dels poders públics o de les divisions administratives centrals, 
territorials, locals i supraterritorials als quals pertany el territori d’on és pròpia la llengua.  
Article 17 
1. Tota comunitat lingüística té dret de disposar i d’obtenir tota la documentació oficial 
en la seva llengua, en suport paper, informàtic o qualsevol altre, per a les relacions que 
afecten el territori d’on és pròpia aquesta llengua. 
2. Els poders públics han de disposar de formularis, impresos i models en suport paper, 
informàtic o qualsevol altre en les llengües territorials i oferir-los al públic en els serveis 
que afectin els territoris on és pròpia la llengua respectiva. 
Article 18 
1. Tota comunitat lingüística té el dret que les lleis i altres disposicions jurídiques es 
publiquin en la llengua pròpia del territori. 
2. Els poders públics que tenen en els seus àmbits d’actuació més d’una llengua 
territorialment històrica han de publicar totes les lleis i altres disposicions jurídiques de 
caràcter general en aquestes llengües, amb independència que els seus parlants 
n’entenguin d’altres. 

 Article 19 
1. Les assemblees de representants han d’adoptar com a oficials la llengua o les 
llengües històriques parlades en el territori que representen. 
2. Aquest dret inclou les llengües de les comunitats d’assentament dispers referides a 
l’article 1 paràgraf quatre. 
Article 20 
Tothom té dret a usar de paraula i per escrit, en els tribunals de justícia, la llengua 
històricament parlada en el territori en què estan ubicats. Els Tribunals han d ’emprar la 
llengua pròpia del territori en les seves actuacions internes i, si per raó de l’organització 
judicial de l’Estat, el procediment se segueix fora del lloc d’origen, s’hi ha de mantenir la 
llengua d’origen. 
2. En qualsevol cas, tothom té dret a ser jutjat en una llengua que li sigui entenedora i 
pugui parlar, o a obtenir gratuïtament un intèrpret. 
Article 21 
Tota comunitat lingüística té el dret que els assentaments dels registres públics es facin 
en la llengua pròpia del territori. 
Article 22 
Tota comunitat lingüística té el dret que els documents notarials o autoritzats per 
funcionaris que exerceixen la fe pública siguin redactats en la llengua pròpia del territori 
on el notari o funcionari autoritzat tingui ubicada la seva seu. 

Aquesta declaració, per tant, és més garantista amb els drets lingüístics 

individuals i col·lectius que no pas la legislació legal vigent als territoris de parla 

catalana. Un bon exemple d’això són les garanties d’ús de la llengua pròpia en 

l’àmbit judicial, atès que estableix la utilització normal de la llengua històrica en 
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els tribunals de justícia i a més garanteix que si el procediment judicial se 

segueix fora del lloc d’origen, s’ha de mantenir la llengua d’origen. També 

assegura que els ciutadans d’un territori amb llengua pròpia es podran adreçar 

a l’Administració central en el seu idioma i a ser respostos en la mateixa 

llengua. 

En la secció 4 del títol segon Règim lingüístic general s’enumeren els drets 

lingüístics en l’àmbit de la toponímia i l’onomàstica:  

Declaració Universal de Drets Lingüístics 
TÍTOL SEGON Règim Lingüístic General 
Secció III. Onomàstica 
Article 31 
Tota comunitat lingüística té el dret de preservar i usar en tots els àmbits i ocasions el 
seu sistema onomàstic. 
Article 32 
1. Tota comunitat lingüística té el dret de fer ús dels topònims en la llengua pròpia del 
territori,  en els àmbits privats, públics i oficials. 
2. Tota comunitat lingüística té el dret d’establir, preservar i revisar la toponímia 
autòctona. Aquesta no pot ser suprimida, alterada o adaptada arbitràriament, com 
tampoc no pot ser substituïda en cas de conjuntures polítiques o d’un altre tipus.  
Article 33 
Tota comunitat lingüística té el dret d’autodesignar-se en la seva llengua. Així, doncs, 
qualsevol traducció a altres llengües ha d’evitar denominacions confuses o despectives. 
Article 34 
Tota persona té dret a l’ús del seu antropònim en la llengua que li és pròpia i en tots els 
àmbits, i a una transcripció fonèticament tan fidel com sigui possible a un altre sistema 
gràfic.  

En aquest cas, el redactat establert per la Declaració Universal de Drets 

Lingüístics és força semblant al que estableix la legislació a Catalunya. En 

canvi, al País Valencià la legislació encara no garanteix plenament l’ús de la 

toponímia en la llengua pròpia.  

Finalment, el darrer punt que cal destacar d’aquesta declaració és la Secció VI 

del títol segon, dedicada als drets lingüístics dels consumidors i usuaris. En 

aquest àmbit la legislació catalana està més desenvolupada, sense arribar als 

drets establerts en la Declaració Universal de Drets Lingüístics, però, en canvi, 

al País Valencià i les Illes Balears aquests aspectes gairebé no hi estan 

regulats: 

Declaració Universal de Drets Lingüístics 
TÍTOL SEGON Règim Lingüístic General 
Secció VI. Àmbit socioeconòmic  
Article 47 
1. Tota comunitat lingüística té el dret d’establir l’ús de la seva llengua en totes les 
activitats socioeconòmiques dins el seu territori. 
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2. Qualsevol membre d’una comunitat lingüística té dret a disposar en la seva llengua 
de tots els mitjans que requereix l’exercici de l’activitat professional, com ara 
documents i llibres de consulta, instruccions, impresos, formularis, i equips, eines i 
productes informàtics.  
3. La utilització d’altres llengües en aquest àmbit només es pot exigir en la mesura que 
ho justifiqui la naturalesa de l’activitat professional desenvolupada. En cap cas una altra 
llengua advinguda més recentment no pot subordinar o ocultar l’ús de la llengua pròpia 
del territori. 
Article 48 
1. En el territori de la pròpia comunitat lingüística, tothom té el dret d’usar la seva 
llengua, amb plena validesa jurídica, en les transaccions econòmiques de tota mena, 
com ara la compravenda de béns i serveis, les operacions bancàries, les 
assegurances, els contractes laborals i altres. 
2. Cap clàusula d’aquests actes privats no pot excloure o limitar l’ús de la llengua 
pròpia del territori. 
3. En el territori de la pròpia comunitat lingüística, tothom té dret a disposar en la seva 
llengua dels documents necessaris per a la realització de les operacions esmentades 
com ara impresos, formularis, xecs, contractes, factures, rebuts, comandes, albarans i 
altres. 
(…) 
Article 50 
1. Tota comunitat lingüística té dret a una presència predominant de la seva llengua en 
la publicitat, la retolació, la senyalització exterior i en el conjunt de la imatge del país.  
2. En el territori de la pròpia comunitat lingüística, tothom té dret a gaudir en la seva 
llengua d’una informació completa, tant oral com escrita, sobre els productes i serveis 
que proposen els establiments ubicats en el territori, com ara les instruccions d’ús, les 
etiquetes, els llistats d’ingredients, la publicitat, les garanties i altres. 
3. Totes les indicacions públiques referents a la seguretat de les persones han de ser 
expressades almenys en la llengua pròpia de la comunitat lingüística i en condicions no 
inferiors a les de cap altra llengua.  
Article 51 
1. Tothom té dret a usar la llengua pròpia del territori en les seves relacions amb les 
empreses, establiments comercials i entitats privades i a ser recíprocament atès i 
correspost en aquesta llengua. 
2. Tothom té dret, com a client, consumidor o usuari, a ser informat, oralment o per 
escrit, en la llengua pròpia del territori en els establiments oberts al públic. 
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3. Metodologia  

En aquest informe es recullen 37 nous casos de discriminació lingüística per 

utilitzar la llengua catalana a les administracions públiques ocorregudes des de 

l’1 de juliol de 2013 fins al 31 de desembre de 2015 als territoris de parla 

catalana sota sobirania espanyola (incloent-hi un cas produït a l’estranger però 

en relació amb una tramitació a Catalunya). Com s’ha dit a la introducció, 

aquest casos no representen la totalitat de les discriminacions ocorregudes, 

atès que una part important d’aquests casos no apareixen a la premsa ni són 

denunciats a les administracions o a entitats de defensa dels drets lingüístics i, 

per tant, no han estat detectats per ser inclosos a l’estudi. 

Es defineix una discriminació lingüística a l’administració pública com una 

vexació psíquica o física a una persona per motius de la llengua oficial 

emprada en les seves relacions amb organismes o institucions de 

caràcter públic, així com la negativa a ser atès en una administració 

pública per utilitzar la llengua catalana. Cal recordar que la legislació 

espanyola i autonòmica estableix la prohibició de qualsevol tipus de 

discriminació lingüística i regula un seguit de drets lingüístics dels ciutadans 

que les institucions públiques tenen el deure de complir i fer complir.  

L’estudi s’ha centrat en els drets individuals i en els casos en què s’incompleix 

la legislació espanyola; per tant, en les vexacions en què hi havia una víctima 

identificable. Després del recull de casos, s’explicarà en un altre punt de 

manera resumida l’existència d’altres discriminacions que provoca l’aplicació 

estricta de la legalitat espanyola, que, tot i haver ratificat Espanya la Carta de 

les llengües regionals o minoritàries, continua existint en el corpus legal de 

l’Estat. 

La recollida dels casos i la informació complementària s’ha fet per mitjà de dues 

vies complementàries; en primer lloc s’han recopilat els casos de discriminació 

lingüística que els ciutadans han fet arribar a la Plataforma per la Llengua 

durant els anys sotmesos a estudi i també s’ha demanat informació a les  

entitats que formen la Federació Llull (Acció Cultural del País Valencià, Obra 

Cultural Balear i Òmnium Cultural) sobre les discriminacions lingüístiques en 

l’administració pública que han gestionat o defensat jurídicament, en el cas que 

s’hagi arribat als tribunals de justícia. I, en segon lloc, una cerca bibliogràfica a 
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través dels mitjans de comunicació sobre aquest tipus de casos durant el 

període 2007-2015. En diversos casos s’han fet servir les dues vies per a 

aconseguir la màxima informació sobre la discriminació lingüística. També 

convé ressaltar que alguns casos no s’han inclòs per manca d’informació o per 

dubtes sobre la veracitat del cas o de la font en què apareixia la notícia.   

Tot seguit es detalla la llista de les entitats, mitjans de comunicació i institucions 

o organismes que s’han consultat per realitzar la recopilació de casos de 

discriminació lingüística a les administracions públiques. Tot i així, en 

cadascuna de les 87 fitxes sobre casos de discriminació lingüística s’assenyala 

la font de la informació:  

Entitats en defensa, promoció i difusió de la llengua i cultura catalanes o 

institucions de defensa dels ciutadans: 

 Plataforma per la Llengua 

 Acció Cultural del País València 

 El Tempir 

 Fundació Catalunya 

 Juristes per la Llengua pròpia 

 Obra Cultural Balear 

 Òmnium Cultural 

 Síndic de greuges de la Comunitat Valenciana 

Mitjans de comunicació i agències d’informació: 

 Agència Catalana de Notícies 

 Diari Ara 

 Diari de Balears 

 Diari de Girona 

 Diari de Tarragona 

 Directe.cat 

 Ebre Exprés 
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 El Mundo 

 El Periódico  

 El Punt Avui 

 Europa Press 

 L’Accent. Periòdic Popular dels Països Catalans 

 La Marina Plaza 

 La Vanguardia 

 La Veu del País Valencià 

 Llibertat.cat 

 Nació Digital 

 Racó Català 

 Ràdio Pego 

 Reus Digital 

 Segre 

 Setmanari La Directa  

 Vilaweb 

Com es pot observar, la llista inclou des de les principals agències de notícies 

de Catalunya i l’estat: Europa Press i Agència Catalana de Notícies; fins a 

importants mitjans de comunicació catalans o d’abast estatal, com per exemple, 

La Vanguardia, Diari Ara, El Periòdico, El Mundo o ElPuntAvui; passant per 

mitjans locals (Diari de Girona, Diari de Tarragona, Ebre Exprés, La Marina 

Plaza o Segre) o digitals (Vilaweb, l’Accent, Nació Digital, Directa.cat o 

Llibertat.cat). 

Per a sistematitzar la informació recollida dels casos, s’ha respectat la fitxa en 

què es van recollir els 40 casos anteriors. Els casos anteriors (els 40 de 

l’informe i els 10 afegits), però, apareixen a mode de recordatori en un model 

de fitxa breu. Els nous casos apareixen numerats de l’1 al 37, però també, en 

lletra itàlica, apareixen numerats a partir del 51 per conèixer la posició en el 

total de 87 casos. 
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Figura 3.1. Exemple de fitxa de cas de discriminació lingüística a les administracions 
públiques 

 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

     

Víctima: 

Descripció del cas: 

Font: 
 

Font: Elaboració pròpia. 

En emplenar les fitxes s’ha optat sempre per prioritzar la data en què es va 

produir l’agressió, però en alguns casos no s’ha trobat la data exacta i s’ha triat 

la data en què va aparèixer el cas publicat a la premsa. En la variable 

administració es recull el nivell de l’administració implicat en la discriminació: 

administració central, administració autonòmica o administració local. 

Complementàriament, en la casella organisme es detalla la institució concreta 

en què s’ha produït el cas. A la casella lloc s’ha intentat sempre assenyalar el 

municipi i la comarca on es va produir la discriminació. En el cas que la 

discriminació s’hagi produït en un organisme o institució de fora dels territoris 

de parla catalana, s’ha optat per assenyalar el municipi de residència de la 

víctima. Finalment, la variable territori inclou 4 possibles respostes, que 

coincideixen amb els tres grans territoris de cultura i parla catalana a l’Estat 

espanyol: Catalunya, la Franja oriental de l’Aragó, les Illes Balears i el País 

Valencià. 

Pel que fa a la identificació de les víctimes s’ha seguit un criteri diferent a partir 

de diferents paràmetres. En aquells en què el nom de la víctima ha aparegut en 

els mitjans de comunicació o ha donat permís a les entitats de defensa de la 

llengua i cultura catalana per fer-lo públic, s’ha optat per posar el nom i 

cognoms de la víctima. Contràriament, si la discriminació ha estat comunicada 
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a una entitat de defensa de la llengua i no s’ha fet públic el nom de la víctima 

en els mitjans de comunicació, s’ha optat per posar les inicials de la víctima. A 

l’últim, hi ha uns pocs casos que van transcendir als mitjans de comunicació, 

però la víctima es va estimar més quedar en l’anonimat. Evidentment, en 

aquest supòsit s’ha protegit la identitat de la víctima, i, alternativament, se cita 

el municipi de residència del ciutadà afectat. Posteriorment, es descriu l’acció 

discriminatòria patida pel ciutadà o ciutadana davant les administracions 

públiques d’una manera precisa i detallada. Per acabar, en la darrera casella 

de la fitxa apareix el titular de la notícia o nota de premsa acompanyat del nom 

del mitjà, agència de notícies o entitat i un enllaç.  
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4. Recull de casos de discriminacions lingüístiques: 

juliol 2013- juny 2015 

1 (51). Un ciutadà és acusat d’altercats per un policia local del 

Campello per parlar en català i dir que el seu nom és Lluís-

Xavier 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

12/07/2013 
Administració 
local 

Policia Local 
del Campello 

El Campello 
(Alacantí) 

País 
Valencià 

Víctima: Lluís-Xavier Flores, veí d’Alacant  

Descripció del cas: En Lluís-Xavier Flores, veí d’Alacant va ser discriminat 
per un policia local del Campello (Alacant). L’agent es va molestar perquè 
en Lluís Xavier li va parlar en català i la cosa es va escalfar quan la 
víctima li va dir que el seu nom era «Lluís Xavier» i no la seva traducció al 
castellà. Aleshores, l’agent va decidir denunciar a en Lluís-Xavier per 
«aldarulls» i «altercats», i a més va afegir que la víctima va intentar fugir, 
cosa que ell nega rotundament. Les dues multes sumen la quantitat de 
400 euros. 
La víctima va denunciar públicament el seu cas, amb el suport de 
formacions polítiques i l’associació el Tempir d’Elx, i va formular una 
petició a l’Ajuntament del Campello i a la subdelegació del govern 
espanyol, on demanava que li retiressin la denúncia i que el policia local 
es disculpés per la manca de professionalitat i respecte envers els drets 
civils i lingüístics dels ciutadans.   

Font:  
El nostre suport a Lluís Xavier Flores, víctima dels insults d’un policia 
local per parlar-li en valencià. El Tempir. Associació Cívica per la Llengua 
a Elx  
www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-flores-
victima-dels-insults-dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/ 
Elx denunciarà la discriminació lingüística. El PuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-elx-
denunciara-la-discriminacio-lingueistica.html 

 

  

http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-flores-victima-dels-insults-dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-flores-victima-dels-insults-dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-elx-denunciara-la-discriminacio-lingueistica.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-elx-denunciara-la-discriminacio-lingueistica.html
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2 (52). La Policia Nacional nega el dret a un ciutadà de Palma a 

formular una denúncia en català 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

21/07/2013 
Administració 
central de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Palma 
(Mallorca) 

Illes 
Balears 

Víctima: Dídac Martorell i una acompanyant  

Descripció del cas: En Dídac Martorell i una acompanyant van patir un 
robatori el 21 de juliol de 2013 a Palma. De seguida es van adreçar a la 
comissaria del Cos Nacional de Policia a la platja de Palma. El ciutadà va 
començar a explicar els fets a un agent que li digué «¿me puede hablar en 
castellano si es tan amable?» i en Dídac va demanar amablement si podia 
atendre’l algun agent que entengués aquesta llengua oficial. Davant la 
negativa a ser atès en llengua catalana, va assenyalar que segons la 
normativa legal vigent i l’Estatut tenia el dret de ser atès en català. Un 
dels agents li contestà «estamos en la comisaría de la Policía Nacional» i 
que si volia, podia anar a la Policia Local que allà l’atendrien en la seva 
llengua.  
De manera complementària, diversos agents van fer comentaris burlescos 
a en Dídac i a la seva acompanyant, com ara repetir «drets i deures, drets 
i deures» en to burleta o «ara no farem que aprengui mallorquí per tu». 
Finalment, la víctima hagué de sortir de la comissaria sense poder haver 
formulat la denúncia corresponent. 

Font:  
Nou cas de discriminació lingüística per part de la Policia Nacional. Diari 
de Balears  
http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguistica-
per-part-policia-nacional.html 
 

 

  

http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguistica-per-part-policia-nacional.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguistica-per-part-policia-nacional.html
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3 (53). Un ciutadà detingut en una manifestació a Elx per parlar 

en català a un policia nacional  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

22/07/2013 Administració 
general de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Elx (Baix 
Vinalopó) 

País 
Valencià 

Víctima: Paco Muñoz Giménez, veí d’Elx  

Descripció del cas: Durant una concentració de mig centenar de persones 
per protestar pels casos de corrupció del govern de l’Estat, Paco Muñoz, 
conegut integrant del Grup Antimilitarista Tortuga, va ser requerit a 
identificar-se per un agent del Cos Nacional de Policia. En Paco, que en 
cap moment es va negar a identificar-se, va explicar a l’agent que no duia 
el DNI. La reacció del policia va ser contundent i li va respondre «a mi no 
me hables en el valenciano de los cojones» i tot seguit, en Paco va ser 
detingut i traslladat a la comissaria.  
Un cop a la comissaria, i després de ser identificat oralment, va ser deixat 
en llibertat amb tres denúncies, una de les quals per desobediència per 
no haver-se identificat, cosa que no es va produir en cap moment segons 
els testimonis. De fet, la normativa estableix que la identificació es podria 
haver realitzat en el lloc de la manifestació, i que la detenció va venir 
motivada pel fet d’adreçar-se en català a l’agent, tal com fa ressaltar 
l’associació el Tempir d’Elx. 

Font:  
L’associació El Tempir denuncia un nou cas de discriminació lingüística a 
Elx per adreçar-se a un policia en català. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempir-
denuncia-cas-discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html 
Suport a Paco Muñoz Giménez, detingut per la policia nacional per parlar-
los en valencià. El Tempir. Associació Cívica per la Llengua a Elx 
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenez-
detingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/ 

 

 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempir-denuncia-cas-discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempir-denuncia-cas-discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenez-detingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenez-detingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/
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4 (54). Un veí de Puçol denunciat falsament en un control 

rutinari de la Guàrdia Civil per expressar-se en català 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

03/08/2013 
Administració central 
de l’Estat 

Guàrdia Civil 
Puçol (Horta 
Nord) 

País 
Valencià 

Víctima: Rubén Durà, veí de Puçol  

Descripció del cas: En Rubén Durà i quatre persones més circulaven el dia 
3 d’agost a la vesprada en un cotxe a la localitat del Puig, quan van ser 
aturats en un control de la Guàrdia Civil. 
Un agent va ordenar amb males maneres als cinc ocupants del vehicle 
que sortissin del cotxe i en Rubén es va dirigir al guàrdia civil en castellà 
dient-li que en primer lloc s’havia de treure el cinturó de seguretat. Un cop 
a fora, en Rubén va parlar a l’agent en català i des d’aquell moment 
l’agent va prendre una actitud altiva i agressiva. Una vegada realitzat 
l’escorcoll del vehicle i no detectar-hi res anormal, el guàrdia civil va 
ordenar a un altre agent que denunciés dues persones per no portar el 
cinturó de seguretat (casualment, eren les dues persones que havien 
parlat en català), cosa que va degenerar en indignació entre el Rubén i els 
seus acompanyants.  
L’endemà, en Rubén acudí a la caserna de la Guàrdia Civil a Puçol per 
formular una queixa per la falsa denúncia i pel tracte rebut. Tot i dirigir-se 
en castellà als agents, aquests van justificar l’actitud del seu company 
amb comentaris com ara «es que claro si le hablasteis en valenciano, él 
se pudo molestar» o «la verdad es que cuando te empiezan hablando en 
valenciano jode bastante». En Rubén no va veure retirada la falsa 
denúncia i va haver d’aguantar els comentaris contraris al català dels 
agents de la Guàrdia Civil.  

Font:  
Un veí de Puçol, víctima d’una denúncia falsa de la Guàrdia Civil per 
parlar en valencià. La Veu del País Valencià 

http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-duna-
denuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia  

 

  

http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-duna-denuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia
http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-duna-denuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia
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5 (55). Dos joves són colpejats i humiliats per guàrdies de 

seguretat i guàrdies civils a l’Arenal Sound de Borriana per 

parlar en valencià 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

04/08/2013 
Administració 
central de l’Estat Guàrdia Civil 

Borriana 
(Plana 
Baixa) 

País 
Valencià 

Víctima: Dos joves, veïns de Castelló de la Plana 

Descripció del cas: La darrera nit de l’Arenal Sound de Borriana, quatre 
joves valencians (dos nois i dues noies), es disposaven a tornar a entrar 
al recinte del festival. Un dels nois va preguntar a l’agent de seguretat que 
els escorcollava: «Parleu valencià?», atès que coneixia un cas de 
discriminació lingüística que s’havia produït en el mateix festival el dia 
abans, i el guarda va respondre en castellà «Jo només parlo en andalús». 
Els va deixar passar sense més problemes, però uns metres més enllà un 
altre guarda de seguretat els va abordar dient «Per què ho pregunteu? Per 
allò de l’altra nit? Parleu-me en espanyol!». Aleshores, l’altre noi, sentint-
se agredit i enrabiat, li va etzibar «Ets un feixista».  
Sobtadament, cinc agents de seguretat van envoltar el noi, i un d’ells el va 
agafar pel coll mentre li torcia el braç i se l’enduia uns metres més enllà. 
L’altre jove va mirar de defensar el seu amic i va amenaçar d’avisar la 
policia. Aleshores va ser empès i tirat a terra per un guarda de seguretat, 
que posteriorment li va etzibar una puntada de peu. Tot això, va passar a 
pocs metres d’un guàrdia civil que es mirava l’escena com si res. El jove li 
va demanar ajut i l’agent de la benemèrita li va respondre que ell l’havia 
colpejat primer. D’altra banda, un grup de guàrdies de seguretat i 
guàrdies civils exigien a l’altre jove disculpar-se si volia entrar al recinte. 
Ell s’hi va negar i en aquell moment el guàrdia civil més jove li va clavar 
un cop de puny a l’esquena. 
L’endemà els joves van acudir a l’hospital i amb el document de lesions 
van interposar una denúncia contra els agents de seguretat i els guàrdies 
civils.  

Font:  
Cops de peu i de puny per haver parlat en català, en l’última nit de l’Arenal 
Sound. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haver-
parlat-catala-lultima-nit-darenal-sound.html 
 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haver-parlat-catala-lultima-nit-darenal-sound.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haver-parlat-catala-lultima-nit-darenal-sound.html
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6 (56). Un Jutjat de Vinaròs refusa una demanda presentada en 

català perquè considera que no és una llengua oficial al País 

Valencià 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

22/8/2013 
Administració 
central de l’Estat 

Jutjat de 
Vinaròs 

Vinaròs (Baix 
Maestrat) 

País 
Valencià 

Víctima: Dos despatxos d’advocats (de Sant Carles de la Ràpita i la Sènia)  

Descripció del cas: Dos despatxos d’advocats de les Terres de l’Ebre van 
ser advertits el passat agost pel secretari del jutjat de primera instància 
número 1 de Vinaròs que les seves demandes serien refusades per estar 
escrites en català i els requeria una còpia traduïda al castellà cada vegada 
que presentaven una demanda en català. 
Els advocats insisteixen que la decisió d’adreçar-se en català queda 
emparada per la llei orgànica i que el valencià és llengua oficial de la 
Comunitat Valenciana. Tot i així, el secretari judicial contradient els 
criteris exposats oficialment per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
màxima institució en matèria de llengua a la Comunitat Valenciana, 
considera català i valencià dues llengües diferents i per això va requerir 
als esmentats bufets d’advocats una còpia en castellà del recurs 
presentat, amb un advertiment d’inadmissió i citant articles sobre 
possibles sancions.  
Els advocats van denunciar que tenien tres expedients paralitzats en els 
Jutjats per aquest motiu i van posar-ho en coneixement d’Acció Cultural 
del País Valencià, de la comissió lingüística de les Terres de l’Ebre i del 
Col·legi d’Advocats de Tortosa.   

 

Font:  
Un jutjat de Vinaròs exigeix el castellà a advocats de l’Ebre. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-un-
jutjat-de-vinaros-exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1 

 

  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-un-jutjat-de-vinaros-exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-un-jutjat-de-vinaros-exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1
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7 (57). Un ex-regidor de l’Olleria vexat per un agent del Cos 

Nacional de Policia per adreçar-s’hi en català a València 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

23/08/2013 
Administració 
central de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

València 
(Ciutat de 
València) 

País 
Valencià 

Víctima: Josep Vidal, ex-regidor de l’Olleria (Vall d’Albaida) 

Descripció del cas: El funcionari de la Generalitat Valenciana, Josep Vidal, 
sortia de la ciutat administrativa el 9 d’octubre a València, un dimecres a 
mig matí d’agost, quan de sobte un agent del Cos Nacional de Policia li va 
requerir que s’hi identifiqués. En Josep va quedar astorat i li va preguntar 
el motiu de la identificació. Aleshores, l’agent, visiblement molest li va 
cridar: «No tengo que dar explicaciones y háblame en castellano por 
educación!» A partir d’aquell moment, l’agent es va anar escalfant i va 
mantenir una actitud cada volta més agressiva envers el ciutadà, mentre li 
recriminava una vegada i una altra que li hagués parlat en valencià.  
Al cap de pocs moments, va aparèixer un altre agent de la Policia 
Nacional i es va suavitzar la situació. Tanmateix, el segon funcionari li va 
recriminar que li parlés en català a l’altre agent i va afegir «qué te has 
creido», amb relació al fet d’emprar el català.  
La víctima va comunicar que enviaria un escrit a la Direcció General de la 
Policia informant dels fets i en cas que no es depuressin responsabilitats, 
no descartava emprendre accions judicials.  

Font:  
Un ex-regidor de l’Olleria, víctima d’un nou cas de discriminació 
lingüística per part de la policia. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-lolleria-
victima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html 
 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-lolleria-victima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-lolleria-victima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html
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8 (58). Un policia nacional es nega a atendre la denúncia d’un 

ciutadà perquè s’expressava en valencià i li exigeix parlar «en 

español» 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

13/09/2013 
Administració 
central de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Elx (Baix 
Vinalopó) 

País 
Valencià 

Víctima:  Francisco Escortell, veí d’Elx 

Descripció del cas: Un ciutadà d’Elx es va posar en contacte amb el Cos 
Nacional de Policia per denunciar un arxiu il·legal que havia descarregat 
el seu fill. Aquests li van aconsellar que anés a la comissaria amb el 
material il·legal en un dispositiu electrònic transportable per posar la 
denúncia pertinent.  
Durant la segona visita a la comissaria per aquest afer, l’agent en servei li 
va exigir que parlés «en español» perquè si no ho feia, no l’atendria. I, de 
manera agressiva, l’agent va assenyalar l’escut que duia a la solapa, i en 
un to fatxenda, li va preguntar si sabia «Qué es esto?» i va afegir «¡Esto 
es España!»  
Davant l’esperpèntica situació, en Francisco, va sol·licitar que un altre 
agent l’atengués en català, però l’agent s’hi negà i li va afegir que s’hi 
volia ser atès en valencià que es dirigís a la Policia Local d’Elx per tal de 
presentar la denúncia.  Aleshores, en Francisco li va demanar el llibre de 
reclamacions, i el policia li va respondre que no n’hi havia. També es va 
negar a facilitar-li el número d’agent, atès que li va facilitar un número, 
però no mostrà cap document que ho acredités.  
Finalment, la víctima va haver de marxar sense poder posar la denúncia i 
va decidir presentar una denúncia pel tracte rebut.  

Font:  
«Hábleme en español, esto es España». La Veu del País Valencià 
http://www.laveupv.com/noticia/4649/hableme-en-espanol-esto-es-espana 
 
El Tempir denuncia un nou cas de discriminació lingüística produïda a Elx 
per un policia nacional i se solidaritza amb Francisco Escortell. El Tempir  
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-de-
discriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-es-
solidaritza-amb-francesc-cortell/ 

 

 

  

http://www.laveupv.com/noticia/4649/hableme-en-espanol-esto-es-espana
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-de-discriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-es-solidaritza-amb-francesc-cortell/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-de-discriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-es-solidaritza-amb-francesc-cortell/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-de-discriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-es-solidaritza-amb-francesc-cortell/
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9 (59). Un jutjat de Barcelona nega a un advocat el dret de 

tramitar en català un procediment judicial 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

18/11/2013 
Administració 
central de l’Estat 

Jutjat social 
de Barcelona 
11 

Barcelona 
(Barcelonès) 

Catalunya 

Víctima:  Miquel Panadès, advocat 

Descripció del cas: L’advocat Miquel Panadès va sol·licitar al jutjat social 
número 11 que utilitzés el català en un procediment judicial. En Miquel 
estava en el seu dret tal com estableix l’article 13.3 de la Llei de política 
lingüística i altra normativa estatal i internacional (Carta Europea de les 
llengües regionals i minoritàries), però la resposta del secretari judicial 
fou negativa. Va argumentar que s’havia rebutjat la petició «en tant que 
l’espanyol és la llengua oficial i comuna, sens perjudici del dret de les 
parts a utilitzar altres llengües que estan reconegudes com a cooficials». 
L’advocat, davant la vulneració dels seus drets lingüístics, va presentar 
una queixa a la sala del govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) exposant que la legislació vigent, la jurisprudència i fins 
i tot un acord de la mateixa sala avalen la seva demanada i desautoritzen 
la decisió del jutjat. 
El TSJC va suggerir al secretari judicial que respectés aquest dret. 
Finalment, la coincidència de la jubilació d’aquesta persona amb el 
moment de resolució va fer que, amb la incorporació d’una nova persona 
com a secretària judicial, el dret de tramitar el procediment en català li fos 
respectat. 

Font:  
Deneguen a un advocat el dret a demanar el català en un procediment 
judicial. El Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-
societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-en-
un-procediment-judicial.html?cca=1 
 
Testimoni personal de Miquel Panadès. 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1


 

45 

 

10 (60). Un avi i el seu nét expulsats d’un tren TALGO per una 

revisora per parlar en català 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

05/12/2013 
Administració 
central de l’Estat 

RENFE 
Montcada i Reixac 
(Vallès Occidental) 

Catalunya 

Víctima:  Josep Maria Sagrera i el seu nét de 4 anys 

Descripció del cas: En Josep Maria Sagrera, veí de Girona 72 anys, va decidir 
anar a buscar el seu nét a Barcelona per fer el trajecte Barcelona – Girona en 
tren TALGO perquè al nen li agradaven molt els trens.  

Avi i nét van agafar un tren TALGO que sortia de l’estació de Sants a les 16.42 
hores del dia 5 de desembre de 2013. A l’alçada de la parada del passeig de 
Gràcia va passar la revisora i li va demanar els bitllets. Quan ell li va 
preguntar en català si el nen de quatre anys també havia de pagar, la 
treballadora de RENFE va respondre que a partir del 2013 tots els nens 
paguen, amb «molt males paraules» i «molt enfadada». 

El viatger va decidir pagar el bitllet del nen, i després de la negativa de la 
revisora a la demanda de pagar amb targeta, va buscar canvi per pagar en 
efectiu. Però en aquell moment la revisora li va etzibar en castellà: «Doncs ara 
no em dóna la gana. Tinc mania als catalans i pels meus collons que baixa…» 
Va fer aturar el tren a l’estació de Montcada i Reixac i els va fer baixar de 
manera brusca, cosa que va fer plorar al nen.   

L’avi el seu nét van haver d’esperar una llarga estona d’un vespre de 
desembre a l’estació de Montcada i Reixac i no van arribar a Girona fins a les 
20.00 h. El TALGO havia d’arribar a Girona a les 17.46 h. En Josep Maria va 
denunciar el cas i va assenyalar que creia que l’havia fet baixar del tren 
només perquè s’havia adreçat a la revisora en català. RENFE va reaccionar 
obrint un expedient a la treballadora i assignant-li un company en les tasques 
de revisió dels bitlles del tren. De manera complementària, es va disculpar 
amb la víctima i li va oferir compensacions per la brutal discriminació patida. 
Posteriorment als fets, la revisora va fer públic que estudiava presentar una 
denúncia per injúries.  

Font: La revisora d’un Talgo fa baixar un avi i el seu nét per ser catalans. El 
Punt Avui  
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-dun-
talgo-fa-baixar-un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html 
La revisora que va fer baixar dos passatgers perquè eren catalans amenaça 
de denunciar-los. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4161210/20131211/revisora-baixar-dos-
passatgers-eren-catalans-amenaca-denunciar-los.html 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-dun-talgo-fa-baixar-un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-dun-talgo-fa-baixar-un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html
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11 (61). Un guàrdia civil de la Subdelegació del Govern 

espanyol a Castelló obliga a expressar-se en castellà a una 

diputada de les Corts Valencianes 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

01/02/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Guàrdia 
Civil 

Castelló de la 
Plana (Plana 

Alta) 

País 
Valencià 

Víctima: Marina Albiol, diputada al Parlament Europeu i exdiputada 
d’Esquerra Unida del País Valencià a les Corts Valencianes 

Descripció del cas: La diputada d’EUPV va acudir a la Subdelegació del 
Govern central a Castelló de la Plana per presentar al·legacions contra les 
prospeccions petrolieres a l’arxipèlag de les Columbretes. A l’entrada, la 
diputada va trobar a un guàrdia civil i li va comunicar que anava al 
registre, i ràpidament, l’agent li va comunicar que no l’entenia i que li 
parlés en castellà. La diputada va repetir la petició en català i ell va insistir 
que no l’entenia i que ho fes en castellà.  
La diputada afectada va fer pública la vexació rebuda i va presentar una 
queixa formal a la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló i a més va 
declarar que «aquesta situació no es pot repetir contínuament, com 
malauradament ocorre» i afegia «No hem de callar. No pot ser sentir-nos 
com el personatge del Tio Canya. La nostra llengua és oficial i pròpia, i 
això vol dir que és la llengua de les administracions i les institucions i que 
aquestes l’han de tenir com a vehicle normal de comunicació, i per tant els 
ciutadans poden emprar-la i que ens hi responguen. És molt trist haver de 
recordar contínuament açò.»  El Tio Canya és un popular personatge 
d’una cançó valenciana a qui es maltractava a l’escola i la ciutat per no 
parlar en castellà. 

Font: Marina Albiol denuncia discriminació lingüística a la subdelegació 
del govern espanyol a Castelló. Vilaweb  
http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-denuncia-
discriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-denuncia-discriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-denuncia-discriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html
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12 (62). Una jutgessa de Tenerife retira la custòdia a una mare 

que ha anat a viure a Ripollet perquè considera el català pot ser 
un «problema» per a la nena  
 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

21/03/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Jutjat de primera 
instància de Güímar 

(Illes Canàries) 

Ripollet 
(Vallès 

Occidental
) 

Catalunya 

Víctima: Menor i mare de la menor (Nadya) 

Descripció del cas:  Una jutgessa del Jutjat de primera instància de Güímar 
(Illes Canàries) va dictar una resolució judicial en què retirava la custòdia 
d’una nena de quatre anys a la seva mare, que s’havia traslladat a Ripollet 
(Vallès Occidental), al·legant que no havia demostrat que l’aprenentatge 
del català «no estigui suposant un escull en la seva evolució».  La 
magistrada ressalta que al canvi de domicili, cal afegir-hi la dificultat 
d’aprendre la llengua cooficial, el català. Hi afegeix que «tampoc no 
consta acreditat que la menor estigui adaptada a l’idioma i que aquesta 
circumstància no estigui suposant un escull en la seva evolució».  
De seguida, la mare de la nena va anunciar que considerava la sentència 
«discriminatòria i masclista» i que preparava un recurs a l’Audiència de 
Tenerife. A més, afegia que segons el darrer informe de l’escola Els 
Pinetons de Ripollet, la nena «entén bé les explicacions en llengua 
catalana».  

Font:  
Aparten una nena de la seva mare per l’escull del català. ElPuntAvui  
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-una-
nena-de-la-seva-mare-per-lescull-del-catala.html 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-una-nena-de-la-seva-mare-per-lescull-del-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-una-nena-de-la-seva-mare-per-lescull-del-catala.html
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13 (63). Una jutgessa destinada a Granollers considera en una 

resolució judicial que l’ús del català és una nosa en un 

procediment judicial, malgrat acreditar-ne el coneixement com 

a mèrit 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

10/04/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Jutjat de 
primera 

instància 2 de 
Granollers 

Granollers 
(Vallès 

Oriental) 

Catalunya 

Víctima: Les parts implicades en la resolució judicial de la jutgessa 
(procediment de divorci contenciós) 

Descripció del cas: La jutgessa, Elisa Martí Vilache, destinada al Jutjat de 
primera instància 2 de Granollers, va redactar una resolució judicial en un 
procediment de divorci contenciós en la qual nega els drets dels 
ciutadans dels territoris de parla catalana d’emprar el català en l’àmbit 
dels procediments judicials. Segons la jutgessa Martí, ni la Llei de poder 
judicial ni la Llei d’enjudiciament criminal estableixen «el caràcter 
imperatiu de l’ús del català, a diferència de l’obligació que s’estableix de la 
llengua castellana». A més, va afegir que l’ús del català comportaria «un 
retard en la seva tramitació, la qual cosa és contrària al principi 
d’eficiència exigible a tota l’administració pública». 
La magistrada Elisa Martí va accedir a la carrera judicial l’any 2010 i abans 
d’ocupar la plaça dels jutjats de Granollers, havia desenvolupat la tasca 
de secretària judicial als jutjats de Madrid. Com a agreujant, cal esmentar 
que la jutgessa té el mèrit de coneixement del català i valencià 
(l’Administració central les tracta com dues llengües diferents del tot).   

Font:   
Una magistrada considera una nosa l’ús del català en un procediment 
judicial.  ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-una-
magistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procediment-
judicial.html?cca=1 

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-una-magistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-una-magistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-una-magistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procediment-judicial.html?cca=1


 

49 

 

14 (64). Agents de la comissaria de Xirivella es neguen a 

atendre una ciutadana per expressar-se en català, li pengen el 

telèfon i la fan esperar més d’una hora fins que arriba un 

traductor  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

26/04/201
4 

Administració 
central de 

l’Estat 

Cos 
Nacional de 

Policia 

Xirivella 
(Horta Oest) 

País Valencià 

Víctima: Consol Barberà, veïna d’Alaquàs  

Descripció del cas: A una veïna d’Alaquàs li va ser negada l’atenció 
reiterades vegades  a la comissària de Xirivella per expressar-se en 
llengua catalana. Les primeres negatives a ser atesa van arribar a l’hora 
de concertar una visita per un tràmit administratiu telefònicament: l’agent 
que va agafar el telèfon li va exigir «hablar en español» i li va penjar el 
telèfon més d’un cop. Finalment, va aconseguir una cita per a l’endemà.  
Quan l’endemà la Consol va arribar a la comissaria el policia que atenia al 
taulell, que era el mateix que li va penjar el telèfon, li va tornar a exigir que 
parlés en castellà: a la pregunta «Disculpe, bon dia, per favor, una cita a 
Estrangeria a les 4.30?», l’agent va respondre: «Si no habla español no la 
entiendo». Aleshores, la ciutadana va demanar que un altre membre de la 
plantilla amb nocions de català l’atengués. L’agent va contestar que no hi 
havia ningú a la comissària que la pogués entendre i que si ho volia podia 
utilitzar el francès o l’anglès, que sí que hi hauria persones que la podrien 
atendre.  
La ciutadana es va negar a fer servir una altra llengua, exercint els drets 
lingüístics reconeguts en l’ordenament jurídic i la van fer passar a una 
sala d’espera, on va haver d’esperar més d’una hora fins que va arribar un 
traductor. Paradoxalment, l’intèrpret només va haver de traduir la 
salutació i el  departament corresponent. Un  cop allà, el traductor no va 
ser menester  perquè el responsable ja l’entenia.  
La víctima, doncs, va haver de passar hores a la comissària i ser vexada 
diverses vegades per realitzar un simple tràmit administratiu.  

Font:   
La Comissaría de Xirivella se niega a atender a una mujer en valenciano y 
llama a un intérprete. Levante   
 http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-xirivella-
niega-atender-mujer/1104512.html 

http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-xirivella-niega-atender-mujer/1104512.html
http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-xirivella-niega-atender-mujer/1104512.html
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15 (65). Un manifestant amenaçat amb una multa de 200 

euros per parlar en català a policies nacionals a Dénia 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

30/04/2014 Administració 
central de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Dénia (Marina 
Alta) 

País Valencià 

Víctima: Saül Ortolà 

Descripció del cas: Un manifestant que participava en una concentració 
convocada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) a Dénia, la capital 
de la Marina Alta, va ser amenaçat amb una multa de 200 euros per adreçar-se en 
català a uns agents del Cos Nacional de Policia. 
Els policies es van acostar a la manifestació i van apartar dos manifestants per 
identificar-los. Veient que els manifestants eren retinguts molta estona, en Saül 
es va aproximar als agents i educadament els va demanar «si era necessari 
aquest espectacle», ja que els dos identificats no estaven fent res més que 
manifestar-se pacíficament davant la porta del Servef, sense causar cap tipus de 
desordre o altercat. Aleshores, un dels agents li va exigir que parlés en castellà 
al·legant que «estamos en España», però en Saül va optar per continuant 
emprant el català, afegint que estava parlant en una llengua oficial de la 
Comunitat Valenciana. La resposta dels agents fou demanar el DNI de l’afectat i 
afegir: «como continúes hablando en alicantino, valenciano o como le llames, te 
llegará una multa de 200 euros a casa».  
Posteriorment, en Saül va denunciar els fets a la premsa i va afegir que «és molt 
greu  que en ple segle XX, en un estat democràtic, amb un Estatut d’autonomia 
que reconeix la llengua, se’ns multi o se’ns intimidi per parlar una llengua oficial, 
que, a més, haurien de defensar com a autoritats de l’Estat». A dia d’avui, la 
víctima no ha rebut cap multa.     

Font:   
Amenaçat amb una multa de 200 euros per haver parlat en català a la policia. 
Vilaweb  
http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euros-
haver-parlat-catala-policia.html 
 
Denuncia que la Policia Nacional le amenazó con multarle por hablar en 
valenciano durante una protesta de la PAH.  La Marina Plaza. Diari de la Marina 
Alta i Baixa 
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-le-
amenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-la-
pah/#.U2FH6JyvILU.twitter 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euros-haver-parlat-catala-policia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euros-haver-parlat-catala-policia.html
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-le-amenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-la-pah/#.U2FH6JyvILU.twitter
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-le-amenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-la-pah/#.U2FH6JyvILU.twitter
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-le-amenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-la-pah/#.U2FH6JyvILU.twitter
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16 (66). Trànsit d’Osca ignora una al·legació en català d’un 

jove multat després de parlar en català en un control de la 
Guàrdia Civil a la Ribagorça 

 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

5/5/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Direcció 
General de 

Trànsit i 
Guàrdia Civil 

Pont de 
Montanyana 
(Ribagorça) 

Franja de 
Ponent (Aragó) 

Víctima: Marçal Girbau, filòleg i occitanista  

Descripció del cas: Un jove va ser aturat per un vehicle policial no 
identificat que anava darrere seu a la carretera N-230 a l’alçada de Pont de 
Montanyana (Ribagorça). Segons la víctima, després d’adreçar-s’hi en 
català, els dos agents el van tractar amb un actitud agressiva, xulesca i 
humiliant per raons ideològiques i lingüístiques.  
Després va canviar al castellà, però en estar nerviós, barrejava paraules 
en castellà i occità, llengua que parla habitualment, ja que resideix a 
Tolosa de Llenguadoc. Aleshores, els agents li van recriminar 
desconeixement del castellà i després, en veure la documentació del 
vehicle en català, li van etzibar la frase: «aprende a escribir bien». A més, 
li van esmentar el CAT de la matrícula, abans de posar-li una multa per un 
avançament sense visibilitat i per portar molta neu al sostre del cotxe (de 
la qual no van aportar cap prova), que en Marçal assegura rotundament 
que no va existir i que van ser una venjança per haver utilitzat el català.  
El jove resident a Tolosa va rebre una denúncia de trànsit l’1 de desembre 
de 2013 i va presentar al·legacions en català a la Direcció General de 
Trànsit d’Osca el dia 18 del mateix mes. L’administració li va exigir una 
traducció de les al·legacions al castellà al 12 de març i ell va respondre 
apel·lant al dret de no ser discriminat per raó de llengua. Finalment, la 
DGT d’Osca va decidir aplicar la sanció al jove sense haver considerat les 
al·legacions el dia 5 de maig.  

Font:   
L’Estat discrimina un jove per parlar català i occità. Ebre exprés  
http://ebreexpres.com/lestat-discrimina-un-jove-per-parlar-catala-occita/ 
 
Un jove denuncia que a l’Aragó també es discrimina el LAPAO. Diari ARA  
http://www.ara.cat/societat/denuncia-lArago-tambe-discrimina-
LAPAO_0_1142885892.html 
 

http://ebreexpres.com/lestat-discrimina-un-jove-per-parlar-catala-occita/
http://www.ara.cat/societat/denuncia-lArago-tambe-discrimina-LAPAO_0_1142885892.html
http://www.ara.cat/societat/denuncia-lArago-tambe-discrimina-LAPAO_0_1142885892.html
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 17 (67). Una professora d’Elx contractada a la presó de 

Fontcalent vexada i amenaçada per un funcionari del centre per 
adreçar-s’hi en valencià 

  
 
  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

21/05/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Centre 
Penitenciari de 

Fontcalent 

Alacant 
(Alacantí) 

País Valencià 

Víctima: M. Carme Viudes, professora d’Elx  

Descripció del cas: La professora elxana M. Carme Viudes va ser contractada 
recentment per treballar al Centre Penitenciari de Fontcalent (Alacant). El dia 
21 de maig, la professora es va dirigir al despatx d’un funcionari, que respon a 
les inicials J.R., de la presó a fi d’obtenir un permís per poder moure’s. Només 
entrar i dir «Hola», la professora va ser titllada de «maleducada» pel funcionari, 
perquè dos dies abans havia entrat al seu despatx parlant en català amb una 
companya i que aquesta conducta no era correcta perquè no li havia demanat 
permís per parlar aquesta llengua i que allí es parlava «en español y no en 
valenciano».      
La M. Carme va respondre al funcionari que no havia de demanar permís per 
parlar en valencià i li va recordar que el valencià és una de les dues llengües 
oficials de la Comunitat Valenciana. Tot i així, aquest va continuar mostrant 
una actitud agressiva i xenòfoba i va etzibar-li que ell treballava per l’Estat 
espanyol i que no acceptava que li parlessin en català: «no me da la gana que 
me hablen en valenciano». Després va afegir que «no había sido muy hijo de 
puta. A un compañero tuyo, llamado Ximo, como no me hablaba en español, 
vino otro compañero a traducirlo, aunque yo lo entendía perfectamente, pero 
no me da la gana». Per acabar, va tornar a amenaçar la professora, que no 
havia deixat de parlar en català, que si s’obstinava en la conducta de parlar-lo, 
tindria problemes a Fontcalent.     
La víctima va denunciar el cas a l’associació El Tempir, que l’ha assessorat en 
matèria de drets civils i lingüístics, i ha denunciat el cas a l’opinió pública, 
assenyalant que l’actuació del funcionari és il·legal i totalment inacceptable en 
un país democràtic.    

Font:  El Tempir denuncia un nou cas de vexació lingüística a la presó de 
Fontcalent i se solidaritza amb Maria Carme Viudes. El Tempir 
http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexacio-
linguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/ 
Denuncien un nou cas de xenofòbia lingüística a la presó de Fontcalent.  La 
Veu del País Valencià http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-nou-
cas-de-xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent 

http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexacio-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/
http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexacio-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/
http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-nou-cas-de-xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent
http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-nou-cas-de-xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent
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18 (68). Un veí de Caldes de Malavella amenaçat, insultat i 

retingut per haver parlat en català a dos policies a l’estació de 
Figueres 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

04/06/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Figueres (Alt 
Empordà) 

Catalunya 

Víctima: I.C.B. veí de Caldes de Malavella 

Descripció del cas: Un jove de Caldes de Malavella de 26 anys va denunciar que 
dos agents del Cos Nacional de Policia el van insultar i amenaçar verbalment 
el dia 4 de juny a l’estació de Figueres. La víctima considera que els motius 
del comportament vexatori dels policies són que vestia un jersei 
independentista i que, en tot moment, s’hi va adreçar en llengua catalana.  
L’incident es va produir a l’andana de l’estació de Figueres, des d’on el jove 
volia agafar el tren en direcció a Girona. Moments abans de l’arribada del tren, 
dos policies nacionals se li van acostar i li van demanar que s’identifiqués 
amb el DNI. El jove va contestar en català que no duia a sobre el DNI, però que 
se’n sabia el número de memòria. 
Aleshores, els dos agents el van comminar a parlar en castellà i davant la 
negativa del jove, van exigir que els acompanyés al cotxe policial estacionat a 
fora de l’estació. A l’interior del vehicle, un dels agents, molt agressiu, el van 
interrogar sobre la seva ideologia, a més de repetir que parlés en «espanyol»; 
a més, el jove denuncia que el van sacsejar i maltractar verbalment, amb 
insults adreçats contra el català, els catalans i, particularment, contra els 
independentistes.  
Finalment, els agents van comprovar que les dades del DNI eren correctes i el 
van deixar abandonar el vehicle policial. Abans, però, els policies el van 
advertir «Os tenemos a todos fichados a los independentistas. Si salís a la 
calle, sabemos quién soys». El jove, totalment desconcertat, va comunicar als 
mitjans de comunicació que es plantejava presentar una denúncia per les 
vexacions rebudes.     

Font:  Un veí de Caldes acusa dos policies d’amenaces i insults per haver 
parlat en català. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-de-
caldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-en-
catala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page= 
Denuncien que dos policies del CNP van retenir un jove per parlar català. 
Nació Digital 
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/reten
ir/jove/parlar/catala  

http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-de-caldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-en-catala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-de-caldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-en-catala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-de-caldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-en-catala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/retenir/jove/parlar/catala
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/retenir/jove/parlar/catala
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19 (69). Un jutjat de Barcelona ordena traduir un recurs 

d’aclariment en català al·legant que un dels advocats és de 
Madrid 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

11/10/2014 Administració 
central de l’Estat 

Jutjat de 
Primera 

Instància 6 de 
Barcelona 

Barcelona Catalunya 

Víctima: Carles Franco, advocat membre de l’ICAB 

Descripció: El Jutjat de Primera Instància número 6 de Barcelona va emetre 
una resolució en què va ordenar a l’advocat Carles Franco, el passat mes de 
novembre, la traducció de la documentació en català que formava part d’un 
recurs d’aclariment sobre la sentència d’un judici que el seu representat 
havia perdut contra una entitat financera. El motiu esgrimit pel Jutjat ha estat 
que l’advocat de l’entitat financera era de Madrid i que la documentació en 
català li pot produir indefensió. 
 
La Llei orgànica del poder judicial estableix clarament en l’article 231 el dret 
de les parts a expressar-se en la llengua que creguin, sense que se’ls pugui 
exigir traducció i que és la pròpia administració de justícia, qui, d’ofici, ha de 
fer les traduccions pertinents. 
 
Aquesta vulneració per part dels jutjats va ocasionar que el bufet de 
Barcelona presentés un recurs contra la resolució, havent d’abonar 25 euros 
de dipòsit. El bufet no sols va al·legar que no s’havia de responsabilitzar de 
la traducció sinó també que durant el judici de primera instància s’havia 
utilitzat permanentment el català sense que hi hagués hagut queixes de 
l’altra part. Finalment, el secretari judicial va estimar aquest últim argument i 
va tramitar el recurs d’aclariment. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes 
lingüístiques del web de la Plataforma per la Llengua al novembre del 2014. 
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20 (70). Denegada la nacionalitat espanyola a un ciutadà 

xinès que parla català i amb pocs coneixements d’espanyol 

Data Administració Organisme Lloc Territori  

29/12/2014 Administració 
central de 

l’Estat 

Audiència 
Nacional 

Ciutat de 
València 

País Valencià 

Víctima: Ciutadà d’origen xinès  

Descripció: El ciutadà d’origen xinès presentà al febrer de 2009 la sol·licitud 
per a la concessió de la nacionalitat espanyola, tot i estar casat amb una noia 
espanyola i fer onze anys que viu a Espanya, a l’abril de 2013 se li denegà. La 
raó principal que va argumentar el Ministeri de Justícia per refusar la petició 
va ser perquè després que el magistrat del Registre Civil fes l’entrevista al 
ciutadà, va considerar que parlava amb dificultats el castellà, al·legant que 
«Se puede mantener una conversación pero con dificultad, y le cuesta 
entender y responder bastante». El ciutadà va admetre davant l’Audiència 
Nacional que «parla castellà amb dificultat» però que podia mantenir una 
conversa en aquest idioma tot i que parla i entén perfectament el valencià, 
necessari al seu lloc de feina, a més de recordar que compleix el requisit de 
residència legal en haver contret matrimoni amb una espanyola l’any 2001. 
 
L’Audiència Nacional insisteix que és essencial que els immigrants que 
volen nacionalitzar-se dominin el castellà, ja que concedeix «un estatus i uns 
drets superiors als de la residència legal a Espanya», per això «les lleis 
exigeixen als sol·licitants un grau més alt d’adaptació».  
 
Així, doncs, encara que la Constitució defensi que el català és, també, 
llengua oficial «en les respectives comunitats autònomes», no és suficient 
per a l’Audiència Nacional, que exigeix el domini de la llengua castellana, 
passant per alt els coneixements d’altres llengües igualment oficials.  

Font:  
Els tribunals deneguen la ciutadania espanyola a un xinès que parla català, 
però no espanyol. VilaWeb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguen-
ciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html  
Los jueces deniegan la nacionalidad a un chino incapaz de hablar en 
castellano. Levante. El mercantil valenciano 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/jueces-
deniegan-nacionalidad-chino-incapaz/1206521.html  
 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguen-ciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguen-ciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/jueces-deniegan-nacionalidad-chino-incapaz/1206521.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/jueces-deniegan-nacionalidad-chino-incapaz/1206521.html
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21 (71). Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya, a 

Palma 

   

Data Administració Organisme Lloc Territori 

02/02/2015 Ajuntament de 
Palma 

Emaya Palma 
(Mallorca) 

Illes 
Balears 

Víctima: Toni Mira, veí de Palma 

Descripció del cas: Un ciutadà de Palma acudí al Punt Verd de recollida de 
residus de Palma per dur-hi una mirall. Quan Toni Mira comunicà a la 
treballadora de cara al públic de Tablisa, empresa subcontractada per 
Emaya (empresa pública palmesana) que duia «un mirall«, dit en català, la 
treballadora li recriminà de males maneres que no l’entenia i que per molt 
que l’hi repetís, no l’entendria. També li digué que quan ell muntés una 
empresa, ja hi posaria les normes que creia i el tracte a partir d’aquell 
moment fou, segons Mira, molt desagradable. 
 
Després que la notícia aparegués en premsa, l’empresa pública Emaya, 
donà la seva versió dels fets, segons la qual, la discriminació lingüística 

patida era «una impressió» i que la treballadora no té cap problema a 
atendre usuaris que li parlin en català, però que no entenia la paraula 
«mirall». 
 
La víctima de la discriminació es queixa del comportament d’Emaya, ja 
que, a més de fer-lo sentir incòmode el dia que patí la discriminació, ara el 
qüestiona i es deixa impune la mala praxi de la treballadora en l’atenció a 
l’usuari. 

Font:  Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya a Palma. Diari de 
Balears, 2 de febrer del 2015 
http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguistica-
punt-verd-emaya-palma.html 
Emaya diu que la discriminació lingüística al Punt Verd va ser «una 
impressió». Diari de Balears, 5 de febrer del 2015 
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminacio-
linguistica-punt-verd-ser-impressio.html 
  

http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguistica-punt-verd-emaya-palma.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguistica-punt-verd-emaya-palma.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminacio-linguistica-punt-verd-ser-impressio.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminacio-linguistica-punt-verd-ser-impressio.html
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22 (72). Un veí de Castelló de la Plana, retingut i vexat per 

agents del Cos Nacional de Policia per parlar en valencià  

 

 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

25/02/2015 Administració 
central de l’Estat 

Cos Nacional 
de Policia 

Castelló de la  
Plana (Plana 

Alta) 

País 
Valencià 

Víctima: J.A.S. veí de Castelló de la Plana 

Descripció del cas: Un veí de Castelló de la Plana fou aturat per una 
patrulla d’agents de la Policia Nacional a la capital de la Plana, després de 
cometre una lleu infracció de trànsit. En el moment de la identificació, en 
J.A.S. es va adreçar en català als agents, els quals li van negar la 
possibilitat d’expressar-se en la llengua pròpia del País Valencià, mentre li 
exigien de males maneres i de manera agressiva que parlés en castellà.  

Malgrat l’actitud hostil dels agents del CNP, el ciutadà no es va arronsar i 
va defensar el seu dret, reconegut en l’ordenament jurídic, d’expressar-se 
en català. Aleshores, els agents van decidir retenir el ciutadà i avisar una 
altra patrulla que fos capaç d’entendre el valencià. Tot el procés, però, va 
ser conduït amb una enorme hostilitat per part dels agents, que van 
tractar la víctima de manera vexatòria i amb un menyspreu absolut envers 
els drets civils i lingüístics dels ciutadans.  

El veí de Castelló de la Plana va declarar posteriorment a la premsa que 
els agents el van tractar amb una manca absoluta de respecte i que el van 
humiliar per haver exercit els drets lingüístics reconeguts en la legislació 
vigent. Arran de les irregularitats comeses pels agents i el tracte vexatori i 
degradant rebut, la víctima es va decidir a presentar una queixa o 
denúncia contra els agents de la Policia Nacional.  

Font: Un veí és retingut a Castelló per parlar valencià.  La Veu del País 
Valencià 25 de febrer de 2015 http://www.laveupv.com/noticia/13296/un-
vei-es-retingut-a-castello-per-parlar-valencia 

http://www.laveupv.com/noticia/13296/un-vei-es-retingut-a-castello-per-parlar-valencia
http://www.laveupv.com/noticia/13296/un-vei-es-retingut-a-castello-per-parlar-valencia
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23 (73). Una jutgessa amenaça a Figueres una testimoni de 

suspendre el judici si parla en català   

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

02/03/2015 Administració 
central de l’Estat 

Jutjat Mixte 2 
de Figueres 

Figueres (Alt 
Empordà)  

Catalunya 

Víctima: Mireia Fernández 

Descripció del cas: Mireia Fernández va sol·licitar fer la seva declaració en 
català en un judici de faltes, atès que s’hi sentia més còmoda i s’hi 
expressava millor. La jutgessa li va dir, amb males maneres, que no podia 
«porqué no te entiendo y soy yo la que te tiene que entender, y si me 
hablas en catalán se suspende el juicio». 
 
Davant d’aquesta possibilitat, na Mireia va optar per parlar en castellà, 
atès que no volia patir el perjudici d’haver de tornar a perdre el dia en una 
altra data (viu a 150 quilòmetres de la població on se celebrava el judici). 
Tot i això va decidir posar una queixa mitjançant la Secretaria General de 
relacions amb l’Administració de Justícia. Li van aconsellar que s’esperés 
a l’emissió de la sentència per a poder presentar la queixa per evitar que 
això pogués influir en el sentit de la dispositiva.  
 
El TSJC va donar el 9 d’abril cinc dies a la jutgessa per a justificar per què 
no complia allò disposat per l’article 231.5 de la Llei orgànica del poder 
judicial, que estableix que es podrà habilitar per fer d’intèrpret qualsevol 
persona present que conegui la llengua oficial amb un jurament de 
veracitat. A data de 30 de juny de 2015, encara no ha rebut cap explicació. 

Font:  Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes 
lingüístiques del web de la Plataforma per la Llengua el març del 2015. 
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24 (74). Una advocada és vexada en un CIE per la policia 

espanyola per parlar en català 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

02/03/2015 Administració 
central de l’Estat 

Policia 
Nacional  

Barcelona (el 
Barcelonès)  

Catalunya 

Víctima: M. P. C., advocada col·legiada de l’ICAB en torn de guàrdia 
d’estrangeria 

Descripció del cas: M.P.C., advocada col·legiada de l’ICAB atenia per 
designa d’una guàrdia, un estranger internat al Centre d’Internament 
d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca. 
 
Comptant amb poc temps perquè just aquell dia també estava de guàrdia, 
es va personar al CIE per prendre declaració al seu client amb autorització 
dels jutjats. Atès que aquesta declaració requeria la presència d’un 
funcionari, es va estar esperant fins que va rebre una trucada del jutjat 
dient-li que hi havia d’acudir de seguida. Va comunicar al personal del CIE 
que havia de marxar forçosament tot i que just en aquell moment ja la 
volien atendre, de manera que va ajornar la visita per a l’endemà. 
 
Tot i que la conversa s’havia produït amb tota cordialitat parlant en català 
l’advocada i en castellà el personal del centre, just mentre marxava un 
agent del Cos de la Policia Nacional espanyola l’aborda per l’esquena 
cridant i dient: «aquí se habla en castellano. Aquí tiene Vd. que hablar en 
castellano y no en catalán. Estamos en unas dependencias españolas y 
aquí se habla español y punto». Tot i que l’advocada li va demanar que es 
calmés, l’agent va continuar-la vexant. Finalment li va demanar el codi 
identificatiu. 
 
L’endemà va acudir al CIE per assistir el client, i el cap de seguretat del 
CIE se li va disculpar per l’incident reconeixent-li que hi havia agents que 
no eren conscients de la gravetat d’aquestes accions. Tot i això, la víctima 
va demanar el full de reclamacions per interposar una queixa per 
l’incident. 

Font:  Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes 
lingüístiques del web de la Plataforma per la Llengua el març del 2015. 
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25 (75). La Federació Catalana de Futbol anul·la la llicència a 

sis nens per no tenir el volant d’empadronament adjunt en 
castellà 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

04/03/2015 Autonòmica Catalana 
(federació esportiva 

d’utilitat pública) 

Federació 
Catalana de 

Futbol 

La Cellera 
de Ter (la 

Selva 

Catalunya 

Víctima: Sis nens federats, dos d’ells fills de Jordi Feliu, que denuncia el 
cas 

Descripció del cas: La Federació Catalana de Futbol anul·la sis llicències 
esportives de sis nens. El motiu esgrimit és que no presentaven el 
certificat d’empadronament en castellà. 
 
Segons explica Jordi Feliu, pare de dos dels xiquets, el club sí que ha 
presentat el document, però en català. Els joves no han pogut jugar 
reglamentàriament, per tant, el cap de setmana del 8 de març. 
 
La Federació Catalana de Futbol és una entitat privada d’utilitat pública i 
els seus Estatuts s’han d’ajustar a la legislació autonòmica segons allò 
disposat pel Decret legislatiu 1/2000, de 31 de juliol. 
 
Aquests estatuts estableixen que «La llengua catalana, com a llengua 
pròpia de Catalunya, ho és també de la Federació Catalana de Futbol». 

Font:  Federació Catalana de Futbol: una vergonya!. Carta al diari El punt 
avui, 11 de març de 2015. Edició de les comarques gironines. 
Recollida pel web de l’associació «Ara o mai»:  
http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unes-
llicencies-perque-un-document-estava-escrit-en-catala/  

http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unes-llicencies-perque-un-document-estava-escrit-en-catala/
http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unes-llicencies-perque-un-document-estava-escrit-en-catala/
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26 (76). Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un 

escrit en català 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

10/03/2015 Administració 
central de l’Estat 

Consolat 
espanyol a 
Brussel·les 

Brussel·les 
(Flandes) / 

Sabadell (Vallès 
Occidental) 

Catalunya 

Víctima: Un veí de Sabadell, client de l’advocada Teresa Puig 

Descripció del cas: Un veí de Sabadell resident a Brussel·les havia d’aportar un 
testimoniatge escrit per a un judici que s’havia de celebrar a Sabadell. Havia 
estat autoritzat a presentar-lo per escrit amb una manifestació de voluntat al 
Consolat espanyol per no haver-se de desplaçar. 
 
En arribar al consolat, el veí va lliurar la documentació al diplomàtic Hilario 
Sáenz Mir,  però aquest es va negar a acceptar-l’hi adduint que la 
documentació, que estava redactada en català, s’havia de redactar en castellà i 
si no, no la hi podien acceptar ni tramitar. El veí de Sabadell va protestar i va 
demanar pel superior de Sáenz. Va ser llavors quan Sáenz va cridar el guàrdia 
de seguretat i va fer expulsar el compareixent. El diplomàtic va comminar el 
ciutadà que anés a l’oficina de la Generalitat a Brussel·les perquè li traduïssin 
el text al castellà. 
 
L’escrit el va haver d’acabar traduint l’advocada per estricta necessitat de fer 
arribar el document i evitar la compareixença presencial. El veí discriminat va 
interposar una queixa davant el consolat espanyol a Brussel·les. 
 
El 9 de juny el govern espanyol va emetre un comunicat validant l’actuació del 
cònsol, argumentant que era necessària la revisió del text per part del cos 
diplomàtic i, per tant, la presentació en castellà (llengua de treball del consolat) 
de la documentació. 

Font:  Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un escrit en català. 
Vilaweb 10 de març de 2015.  
http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-espanyol-
brusselles-escrit-catala.html  
El govern espanyol justifica l’expulsió del consolat a Brussel·les d’un ciutadà 
per un escrit en català. Vilaweb 9 de juny de 2015.  
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justifica-
lexpulsio-consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-espanyol-brusselles-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-espanyol-brusselles-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justifica-lexpulsio-consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justifica-lexpulsio-consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html
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27 (77). Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI a 

Mollerussa per adjuntar documentació oficial redactada en 
català 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

10/03/2015 Administració 
central de l’Estat 

Policia espanyola 
(DNI) 

Mollerussa (Pla 
d’Urgell)  

Catalunya 

Víctima: Un veí de Miralcamp (Pla d’Urgell) 

Descripció del cas: Un veí de Miralcamp va anar el passat 10 de març a 
Mollerussa per tramitar els carnets d’identitat dels seus dos fills. En presentar 
la documentació acreditativa a la unitat mòbil que hi havia desplaçada a la 
capital del Pla d’Urgell, els funcionaris de la Policia Nacional van rebutjar-li la 
tramitació al·legant que el certificat de naixement i el volant d’empadronament, 
que estaven redactats en català, no eren vàlids. 
 
El personal funcionari va indicar-li que havia d’anar al seu Ajuntament i 
sol·licitar-li una versió en castellà o una versió bilingüe, per a la qual cosa 
havia de tornar a Miralcamp per sol·licitar un certificat en castellà. 
 
La periodista Esmeralda Farnell (que signa la notícia publicada al diari Segre) 
va consultar la Plataforma per la Llengua sobre la legislació que desautoritzava 
aquesta actuació de l’Administració central, així com per conèixer si es té 
constància de més casos. 
 
L’endemà, la Policia espanyola comunicà que no havien vetat la documentació, 
sinó que només havien aconsellat la presentació dels certificats en castellà per 
agilitar els tràmits. 

Font:   Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI de Miralcamp en estar en 
català la sol·licitud. Segre 12 de març de 2015. http://www.segre.com/detall-de-
la-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-a-
lestar-en-catala-la-sollicitud/ 
 
El dia abans de la publicació, la periodista va consultar amb la Plataforma per 
la Llengua aspectes legislatius i sobre l’existència d’altres casos. 

http://www.segre.com/detall-de-la-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-a-lestar-en-catala-la-sollicitud/
http://www.segre.com/detall-de-la-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-a-lestar-en-catala-la-sollicitud/
http://www.segre.com/detall-de-la-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-a-lestar-en-catala-la-sollicitud/
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28 (78). Una aturada reusenca és vexada en un curs 

subvencionat pel SOC per demanar que li facin un curs en 
català 

 

Data Administració Organisme Lloc Territori 

27/04/2015 
Administració 
autonòmica 

Servei d’Ocupació de 
Catalunya 

Tarragona (el 
Tarragonès) 

Principat 

Víctima: Núria Sugranyes, aturada reusenca 

Descripció del cas:  La Núria Sugranyes va començar aquest febrer un curs de la CEPTA 
(confederació empresarial tarragonina). Ella és de Reus i, tot i que la confederació té seu 
a la capital del Baix Camp, aquest curs, de Comerç Exterior, l’havia de fer a Tarragona. 

El curs va començar a impartir-se en català, amb l’única incidència que una alumna del 
Perú que fa 9 anys que viu a Catalunya, va demanar si podia rebre els apunts en castellà 
per estudiar. Un dia, però, sobtadament el professor va començar a fer les classes en 
castellà. 

No conforme amb aquest canvi, la Núria, va anar a dir que no volia continuar el curs en 
castellà. Amb la falta d’alumnes que hi ha i ja que els curs és subvencionat pel SOC i, 
segons ens explica la dona, la concessió obliga a impartir un 50% d’hores en català, la 
coordinadora li va dir que demanaria que el curs es fes en català. 

La coordinadora va parlar amb el professor i ell, després de parlar-hi, va comunicar a 
l’aula que faria la classe en català perquè algú s’havia queixat. Atès que la persona amb 
qui he parlat, la Núria, ja havia comunicat anteriorment que volia que la classe es fes en 
català, algunes persones de l’aula la van identificar ràpidament i van començar a 
escarnir-la fent comentaris com ara «però que coño se ha creído, no me sale de los 
cojones», «hablo catalán perfectamente pero esto no lo voy a aguantar de ninguna 
manera», «ésta seguro que tiene una estelada en casa», «yo soy de Valencia y no os pido 
que me deis el curso en valenciano». 

Davant d’aquesta situació, l’actitud del professor va ser, d’una banda, fer una mica de 
classe en català i no tornar-ne a fer més ni aquell dia ni cap més i, de l’altra, essent que 
ell va tenir una actitud ben diferent davant un canvi de llengua de docència i l’altre, 
propiciant que s’assenyalés una persona per haver reclamat els propis drets lingüístics, 
no va fer res per aturar la situació sinó que la va continuar fomentant, fent-li el buit a 
l’alumna, no fent-la intervenir mai en els exercicis de classe mentre ho feia amb la resta. 

La Núria va acabar deixant el curs i exposant-se a una sanció d’un any sense poder rebre 
formacions del SOC. 

Font:    Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques 
del web de la Plataforma per la Llengua l’abril del 2015. 
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29 (79). Un professor de l’IES Terrassa fa mofa a un alumne 

per parlar català 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

13/05/2015 
Administració 
autonòmica 

Departament 
d’Ensenyament 

Terrassa (el 
Vallès 
Occidental)  

Catalunya 

Víctima: alumne del CFGM de Gestió Administrativa de l’IES Terrassa 

Descripció del cas:  La Plataforma per la llengua va rebre l’alerta que se 
suposava que un professor va intentar ridiculitzar un estudiant pel fet de parlar 
habitualment en català. El professor li va preguntar davant de tota la classe 
(majoritàriament castellanoparlant) si és «catalanista» i li va dir que, en 
l’assignatura de mecanografia, li exigiria més bons resultats en els exercicis 
d’escriptura en castellà i en anglès que en català, ja que, se li pressuposa el 
domini de la llengua catalana perquè l’alumna el parla sempre. Sortosament, la 
classe va fer costat a l’estudiant veient en la situació en què es trobava. Tot i 
això, aquestes actituds fan patir els alumnes per les seves qualificacions, atès 
la posició d’indefensió en què es troben davant de qui els posa la nota. 
 
A més, en aquest institut  s’ha denunciat que la majoria de les classes es fan 
en castellà (s’estima que més del 70% i pot estimar-se’n la veracitat en 
observar l’oferta de llibres de text penjada al web). A més, diversos membres 
de l’equip docent del centre podrien estar promovent actituds de menyspreu 
envers la importància que té la llengua catalana per als seus parlants i per a tot 
un poble en una actitud d’intent d’adoctrinament dels alumnes, que passa pel 
menyspreu a la llengua i als partits que hi donen suport durant les diverses 
classes que es fan al centre. 

Font: Contacte directe d’una persona propera a la víctima per correu electrònic.  
Un professor de l’IES Terrassa fa mofa a un alumne per parlar català.  
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-lies-
terrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-lies-terrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-lies-terrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala
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30 (80). Deneguen tramitar la nacionalitat a un ciutadà 

estranger perquè presentava una part de la documentació en 
català 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

11/06/2015 
Administració 
central de l’Estat 

Registre Civil 
de Vic 

Vic 
(Osona) 

Catalunya 

Víctima: Ciutadà estranger, sol·licitant de la nacionalitat espanyola 

Descripció del cas: El matí de l’11 de juny del 2015 el Registre Civil de Vic 
rebutjà tramitar la petició de nacionalitat a un ciutadà estranger 
comunicant-li que només l’hi tramitarien si presentava tota la 
documentació adjunta en castellà. 

Entre la documentació que presentava hi havia el justificant de ser 
perceptor d’una Renda Mínima d’Inserció, expedit pel Departament de 
Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya, i redactat en 
llengua catalana. El Registre Civil va rebutjar el tràmit argumentant que la 
documentació s’enviava a Madrid, negant el dret d’ús del català que 
reconeix la mateixa Llei 20/2011, de 21 de juliol, del Registre Civil i 
obligant a una traducció que només es preveu per a la documentació 
presentada en llengües estrangeres. 

Finalment, i davant la necessitat de fer el tràmit, el ciutadà va haver de 
tornar al Departament de Benestar Social i Família i demanar el document 
en castellà perquè el registre l’acceptés. 

Font:  Comunicat pel Departament de Benestar Social i Família de la 
Generalitat de Catalunya a la Plataforma per la Llengua. 
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31 (81). El català motiva el Tribunal Superior de Justícia de 

l’Aragó a retirar la custòdia d’un menor 

 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

18/06/2015 Administració 
central de 

l’Estat 

Tribunal Superior 
de Justícia de 
l’Aragó 

 
Barcelona 

(Barcelonès) 
 

Catalunya 

Víctima: Rosa Linares, mare de l’infant 

 
Descripció del cas: El Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó va revocar 
una sentència que donava la custòdia a una mare resident a Barcelona 
per diversos motius, entre els quals hi ha el fet que el català sigui la 
llengua de Catalunya. «Lo más conveniente al interés del niño es no 
sacarle de su entorno, máxime cuando con ello no sólo se restringe la 
relación con su padre y familia paterna sino que se introducen 
modificaciones en sus hábitos de escolarización, costumbres, incluso 
con un idioma diferente», ja que el pare viu a Terol.  
La sentència revocava una sentència anterior de l’Audiència provincial de 
Terol on s’atorgava la custòdia a la mare argumentant una millor 
capacitat, atès que les proves practicades al pare mostraven limitacions 
per a la cura responsable sense ajuda. 
La sentència, que inclou el fet lingüístic com una dificultat en el cavi 
d’entorn, prioritza el contacte del nen amb la família paterna, obviant que 
tota la família materna viu a Barcelona i que ja feia 8 mesos que ell residia 
a la ciutat. 

Font:  Informació transmesa a la Plataforma per la llengua. 
El català motiva al Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó a retirar la 
custòdia d’un menor. Plataforma per la Llengua  https://www.plataforma-
llengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-de-
justicia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor  
 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-de-justicia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-de-justicia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-de-justicia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor


 

67 

 

32 (82). Una metgessa amenaça de denunciar una pacient a 

Sant Joan Despí per parlar-li en català 

 

  

Data Administració Organisme Lloc Territori 

21/06/2015 
Administració 
autonòmica 

Hospital Moisès 
Broggi (Consorci 
Sanitari Integral) 

Sant Joan 
Despí (Baix 
Llobregat) 
 

Catalunya 

Víctima: Margalida, ciutadana de Sant Joan Despí 

Descripció del cas: La Margalida va acudir al metge d’urgències el passat 
21 de juny de bon matí. En ser atesa per la metgessa, s’hi va adreçar en 
català i aquesta li va respondre que li havia de parlar en castellà. En 
defensar la pacient que volia usar la llengua catalana, la doctora li va 
etzibar que «si sabe dos lenguas, hable en castellano», tot dient-li que si 
volia ser atesa en català, hauria de ser un altre doctor qui l’atengués. 

Tot i rebre per part de l’administració una alternativa en forma de canvi de 
metge per poder parlar la seva llengua, el tractament que va rebre va ser 
d’incomprensió i intimidació. «La puedo denunciar por su actitud», va 
amenaçar la doctora, «no sería la primera vez que denuncio a un 
paciente». 

Davant la perspectiva d’haver d’esperar-se més temps fins que el canvi de 
metge es materialitzés, va preferir transigir i parlar en castellà. Tot i això, 
decidí interposar una queixa per fer valer el dret de fer servir la llengua 
pròpia de Catalunya davant les administracions. 

Font:   Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes 
lingüístiques del web de la Plataforma per la Llengua al juny del 2015. 
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33 (83). Un metge del CAP de Torelló vexa i nega l’atenció a 

una pacient que li parlava en català 

 

 

  

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

28/07/2015 
Administració 
autonòmica 

CAP Torelló 
Torelló 
(Osona)  

Catalunya 

Víctima: Sandra Vaqué, veïna de Torelló 

Descripció del cas: Sandra Vaqué, veïna de Torelló, va fer arribar a la 
Plataforma per la Llengua una queixa per l'agressió lingüística que va 
patir al centre d'atenció primària d'aquesta localitat. El pediatre substitut 
la va instar a parlar en castellà tan bon punt la va saludar. Segons els fets, 
el doctor en qüestió li va etzibar un "aquí se habla en español. Porque 
estamos en España, ¿no?", en sentir-li dir el "bon dia". Davant la 
incredulitat de la mare de la pacient, una menor, el doctor va reiterar el 
seu discurs amb un: "Digo, que esto es España, ¿o acaso estamos en 
Inglaterra?" La Sandra Vaqué li va respondre en castellà que la nena 
s'expressava millor en català i li va demanar si li permetia fer-ho en la 
seva llengua materna. Però la resposta va ser igualment 
contundent: "Está bien, les doy a elegir: o hablan en español, o hablan en 
inglés, ¿qué prefieren?" 

En detectar la queixa a les xarxes socials, la Plataforma per la Llengua es 
va posar immediatament a disposició de la pacient per assessorar-la en la 
tramitació de la denúncia al CAP per fer valdre els drets i la dignitat de la 
Sandra Vaqué atesa l'obligació que té l'Administració i qualsevol 
treballador que hi està contractat de respectar els drets lingüístics i de 
garantir l'atenció tant en català com en castellà. Així mateix,  segons el 
que disposa l'article 32 de l'Estatut, no hi pot haver discriminació per l'ús 
de cap de les dues llengües, ni del castellà ni del català. 

El cas va impactar prou la població de la vila de Torelló, en què diversos 
agents socials, partits i, fins i tot, el mateix alcalde, Santi Vivet, van 
mostrar el seu rebuig cap a la situació que havia patit la Sandra i es van 
demanar mesures al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, 
que va obrir un expedient informatiu al metge. 

Font:   La Plataforma per la Llengua considera inadmissible no poder ser atès en 
català en un CAP https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/la-
plataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-en-
un-cap L’afectada havia fet pública la discriminació a la seva pàgina de Facebook. 

Salut obre expedient informatiu al pediatre de Torelló que va exigir parlar en 
castellà. Nació Digital.  
http://www.naciodigital.cat/noticia/91803/salut/obre/expedient/informatiu/al/ped
iatre/torello/va/exigir/parlar/castella  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/la-plataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-en-un-cap
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/la-plataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-en-un-cap
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/la-plataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-en-un-cap
http://www.naciodigital.cat/noticia/91803/salut/obre/expedient/informatiu/al/pediatre/torello/va/exigir/parlar/castella
http://www.naciodigital.cat/noticia/91803/salut/obre/expedient/informatiu/al/pediatre/torello/va/exigir/parlar/castella
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34 (84). La Policia Nacional deté i fa perdre l’avió a un ciutadà 

argentí que parlava en català per desobeir l’ordre de parlar en 
castellà 

 

  

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

05/08/2015 
Administració 
central de l’Estat 

Policia 
Nacional 

Aeroport de 
Barcelona - el 
Prat (Baix 
Llobregat)  

Catalunya 

Víctima: R. Berge, ciutadà argentí i indirectament la seva companya 

R. Berge, consultor petrolier, es disposava a volar de Barcelona a Viena. 
Atès que té, a més de la nacionalitat argentina, també la nacionalitat 
espanyola, va dirigir-se a la comissaria de la Policia Nacional  a l’aeroport 
del Prat per preguntar per la renovació del seu DNI.  

En dirigir-se en català a l’agent 127.335, aquest li va ordenar que li parlés 
en castellà al·legant que no l’entenia. Berge  va intentar fer-se entendre 
parlant a poc a poc i amb signes i per resposta va obtenir una invitació de 
l'agent a marxar si no volia parlar en castellà. 

Després d’anar a la comissaria dels Mossos per intentar, sense èxit, que li 
fessin d’intèrprets, va tornar a la Policia Nacional, qui li va ordenar que 
marxés si no volia que se li aixequés una acta. Berge va indicar-los que 
procedissin com calgués i llavors van detenir-lo amb  l'acusació de 
desobediència i resistència a l'autoritat, cosa que va fer que perdés l’avió.    

La Policia Nacional va declarar que es tractava d’un problema de “mala 
educació” i va assegurar que Berge va insultar els agents i els va faltar al 
respecte. En canvi Berge sosté que foren els agents els qui el van 
menysprear. 

Font:    Xufles, llengua i un policia espanyol. El punt avui.  
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/883544-xufles-llengua-
i-un-policia-espanyol.html  

http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/883544-xufles-llengua-i-un-policia-espanyol.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/883544-xufles-llengua-i-un-policia-espanyol.html
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35 (85). Un pediatra vexa un pacient en dues ocasions per 

parlar-li en català a dues poblacions properes a Castelló 

 

 

  

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

06/08/2015 
Administració 
autonòmica 

CAP l’Alcora i 
CAP Sant Joan 
de Moró 

Sant Joan 
de Moró 
(la Plana 
Alta)  

País 
Valencià 

Víctima:  Daniel Andrés Roig , veí de Sant Joan de Moró 

Descripció del cas: a l’abril de 2015 Daniel Andrés Roig va portar el seu 
fill a urgències de l'ambulatori de l'Alcora (l’Alcalatén) després d’haver-se 
fet un tall al dit. Allà els va rebre un metge, al qual li van explicar 
detalladament el cas. El metge va tallar-los repetint insistentment, amb 
males maneres, la frase “¿Qué le ha pasado al niño?”, ignorant les 
explicacions que el pare oferia, per aconseguir forçar que se li parlés en 
castellà. Finalment va demanar que algú li traduís la frase. Un zelador, 
sorprès per l’actitud del metge, va haver d’exercir de traductor improvisat. 
El metge va mantenir una actitud prepotent i van haver d’entrar a la sala 
dues persones més que van abandonar els seus llocs de feina per ajudar 
a la traducció. 
 
Al mes d’agost, el fill de Daniel Andrés tornava a tenir una cita amb la 
pediatra, però en aquest cas al poble on viu, Sant Joan de Moró. Aquell 
dia la pediatra no hi era i en lloc seu hi trobaren el doctor que els havia 
tocat feia quatre mesos a l’Alcora. En començar a relatar-li la dolença en 
valencià, el doctor els tallà de males maneres amb la frase “ya te dije la 
otra vez que no me hablaras en valenciano, que no te voy a atender”. La 
frase va precedir uns minuts de discussió sobre els drets lingüístics dels 
valencianoparlants amb arguments com ara que parlar en català és de 
mala educació o que s’ha de parlar en castellà perquè som a Espanya. 
 
Finalment, Daniel Andrés li va anunciar que interposaria una queixa per 
vulneració de drets lingüístics i el metge li va respondre que “haz lo que 
tengas que hacer, a mi nadie me obliga a entender tu lengua”, mantenint 
una posició de prepotència de qui creu estar emparat per una pràctica 
d’impunitat. 

Font:   On queden els drets lingüístics dels valencianoparlants? 
(Publicació al mur de Facebook de Daniel Andrés Roig, disponible a: 
https://www.facebook.com/daniel.andresroig/posts/413979755455557) 

https://www.facebook.com/daniel.andresroig/posts/413979755455557
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36 (86). Un Policia Nacional agredeix un jove per parlar-li en 

català a la Jonquera 

 

  

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

12/09/2015 
Administració 
central de l’estat 

Policia 
Nacional 

La Jonquera 
(Alt Empordà)  

Catalunya 

Víctima: Esteve Carbonés, guia de muntanya 

Descripció del cas: L'Esteve Carbonés es dirigia a treballar com a guia 
de  muntanya i abans de  creuar la frontera de la Jonquera va ser aturat 
per la Policia Nacional. El noi va iniciar la conversa en català, per la qual 
cosa el policia nacional li etzibà "Aquí se habla en español, así que 
háblame en español". El noi li va respondre que a Catalunya també es 
parla en català. Aleshores va ser quan la situació va pujar de to. El policia 
va demanar de males maneres que sortís del cotxe i el va posar d'esquena 
contra el vehicle. Li va separar les cames amb una puntada de peu als 
turmells i el va registrar a cops. El noi va preguntar als altres policies si 
era així com s'havia de tractar una persona. La resta de policies van fugir 
d'estudi amb un "yo no he visto ni oído nada".  Davant aquesta agressió 
física i verbal va optar per parlar en castellà, ja que es pensava que el 
podien retenir o fer-li qualsevol cosa. 

A més a més, l'Esteve Carbonés ha estat denunciat per la Policia Nacional 
per "desacato a la autoridad", mentre que ell no va poder obtenir ni el 
nom dels policies ni el número de placa per poder també tramitar una 
denúncia ni tan sols una còpia de la denúncia que li havien interposat. 

El cas va arribar en un primer moment a través de les xarxes socials a la 
Plataforma per la Llengua, que ha assumit l'assessorament legal de la 
víctima. Aquesta agressió se suma a les 265 queixes que han fet arribar a 
l’ONG del català, 15 de les quals corresponen a vexacions o perjudicis 
proporcionats des de l'Administració pública. 

Font: La Plataforma per la Llengua considera intolerable el nou cas de 
discriminació a la Jonquera Plataforma per la Llengua 
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2944/la-plataforma-
per-la-llengua-considera-intolerable-el-nou-cas-de-discriminacio-a-la-
jonquera  
La Plataforma per la Llengua va detectar la queixa a les xarxes socials. 

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2944/la-plataforma-per-la-llengua-considera-intolerable-el-nou-cas-de-discriminacio-a-la-jonquera
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2944/la-plataforma-per-la-llengua-considera-intolerable-el-nou-cas-de-discriminacio-a-la-jonquera
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2944/la-plataforma-per-la-llengua-considera-intolerable-el-nou-cas-de-discriminacio-a-la-jonquera
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37 (87). Un portaveu comarcal de Joves amb 

Compromís retingut per la Policia per parlar en valencià 

 

  

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

23/12/2015 Administració 
central de l’estat 

Guàrdia Civil València 
(l’Horta)  

 
País 

Valencià 

Víctima: Ivan Jordà Banyuls, portaveu de Compromís a l’Alcoià, Comtat i 
les Foies 

Descripció del cas:  

Ivan Jordà fou retingut en un control policial a València un dia en què 
portava una samarreta contra la llei mordassa. La policia l’aturà i li 
demanà el carnet d’identitat espanyol (DNI) i ell va explicar, en català, que 
es disposava a buscar-lo. 

La reacció del policia va ser contundent i li va respondre: "A mi me vas a 
tener respeto y no me hables más en valenciano de mierda". Tot seguit va 
retenir el jove al cotxe policial. 

Després de posar-se en contacte amb part del comandament policial i una 
vegada identificat oralment, procediment que podria haver-se fet al 
moment tal com marca la llei, va deixar marxar el jove sense cap càrrec. 

L'executiva comarcal de Joves amb Compromís expressa el suport i 
solidaritat amb Ivan Jordà Banyuls “perquè és intolerable que un ciutadà 
siga intimidat d'aquesta manera pel simple fet de parlar en valencià quan 
intentava identificar-se”. 

Font: Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís retingut per la 
Policia per parlar en valencià La Veu del País Valencià.   
http://www.laveupv.com/noticia/17476/%20un-portaveu-comarcal-de-
joves-amb-compromis-retingut-per-la-policia-per-parlar-en-valencia  

http://www.laveupv.com/noticia/17476/%20un-portaveu-comarcal-de-joves-amb-compromis-retingut-per-la-policia-per-parlar-en-valencia
http://www.laveupv.com/noticia/17476/%20un-portaveu-comarcal-de-joves-amb-compromis-retingut-per-la-policia-per-parlar-en-valencia
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Casos anteriors (període març 2007-juny2013) 

1. 16/03/2007 Un jutge del Registre Civil de Badalona obliga a celebrar el 
casament d’una parella en llengua castellana, tot i tenir coneixements 
acreditats de català 

Font: Una parella denuncia davant del TSJC que un jutge de Badalona els va forçar a fer 
el seu casament en castellà. Vilaweb 
www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutge-
badalona-forcar-casament-castella.html 
 

2. 16/03/2007 Una metgessa és acomiadada d’un centre esportiu 
municipal del Prat de Llobregat per parlar en català als pacients 

Font: Acomiaden una metgessa perquè s’adreçava als clients en català. El Punt Avui 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessa-
perqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html  
Readmesa la metgessa acusada de no voler parlar en castellà Ajuntament del Prat de 
Llobregat 
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YW
GwAYmaltqgxYDFv-6USRg 
 

3. 17/04/2007 Un ex-senador socialista és obligat a parlar castellà entre 
burles d’uns vigilants de seguretat 

Font: Vigilants de l’AVE de Lleida obliguen a parlar en castellà. E-Notícies 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleida-
obliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html 
 

4. 16/08/2007 Una traductora marroquina és insultada per parlar en català 
a Palma (Mallorca) a la Guàrdia Civil i acaba condemnada a pagar una 
multa per injúries 

Font: Obriran un expedient als agents de Palma que van vexar Saïda Saddouki. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-vexar-
saida-saddouki-parlar-catala.html 
La jutjessa condemna Saïda per injúries greus. Diari de Balears 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuries-
greus.html 
 

5. 20/08/2007 Un regidor d’Ondara (Marina Alta), multat, vexat i qualificat 
de «cateto» per dos agents de la Guàrdia Civil per parlar en valencià 

Font: Denuncien la Guàrdia Civil per discriminació lingüística. Ràdio Pego 
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=1413 
 

6. 03/12/2007 Hèctor López Bofill i la seva dona són vexats i discriminats 
per parlar català a l’estació de RENFE de Plaça Catalunya 

Font: Renfe exigeix parlar «en castellano» a López Bofill. E-Notícies 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-en-
castellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html  
 

7. 07/01/2008 Un policia vexa i fa callar a un ciutadà per parlar català a la 
comissària de Sant Feliu de Llobregat 

Font: «No me da la gana hablar en catalán, estamos en España». E-Notícies 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-en-
catal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html  
 

 

 

 

 

http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutge-badalona-forcar-casament-castella.html
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutge-badalona-forcar-casament-castella.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessa-perqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessa-perqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwAYmaltqgxYDFv-6USRg
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwAYmaltqgxYDFv-6USRg
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleida-obliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleida-obliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-vexar-saida-saddouki-parlar-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-vexar-saida-saddouki-parlar-catala.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuries-greus.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuries-greus.html
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=1413
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-en-castellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-en-castellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-en-catal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-en-catal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html
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8. 28/02/2008 Un jove, jutjat per desobediència a l’autoritat a Maó per 
adreçar-se en català a la Policia Nacional 

Font: Un jove serà jutjat demà a Maó acusat de desobeir l’autoritat després de parlar en 
català a la Policia Nacional. Europa Press 
http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-acusat-
desobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html 
 

9. 30/08/2008 La Guàrdia Civil nega el dret d’expressar-se en català al 
batlle de Montblanc i el denuncia 

Font: La Guàrdia Civil de Montblanc obliga el batlle a identificar-se i parlar en castellà. 
Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2990136  
 

10. 15/11/2008 Un jove brutalment agredit per protegir una agressió 
homòfoba és insultat a la comissaria de la Policia Nacional per parlar en 
català quan ho denunciava. Els agents van titllar-lo de «tonto» i «chulo», 
segons denuncià. 

Font: Ferran Giménez, Dénia. ¡En Cristiano! Els cossos de seguretat contra el català 
(blog).   
http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/ferran-gimenez-denia.html  
 

11. 16/02/2009 Un jove és retingut, empentat i insultat per parlar en català 
en un control de la Policia Nacional al túnel del Cadí 

Font: El CAT a les matrícules. Una crònica colonial al Túnel del Cadí Llibertat.cat  
http://www.llibertat.cat/2009/03/el-cat-a-les-matricules.una-cronica-colonial-al-tunel-del-
cadi-5989 
 

12. 18/03/2009 Un tècnic cultural de l’Ajuntament de Reus i una estudiant, 
són vexats verbalment per una professora per emprar el català en un 
curs subvencionat pel Departament de Treball i la Unió Europea 

Font: Dos reusencs denuncien discriminació per parlar català en un curs pagat pel 
Govern. Reus Digital 
http://reusdigital.cat/noticies/dos-reusencs-denuncien-discriminaci-parlar-en-catal-en-
un-curs-pagat-pel-govern 
 

13. 22/05/2009 La degana de la Junta Electoral de Palma i una funcionària 
acusen un representant polític de «radical» per adreçar-s’hi en català i es 
neguen a atendre’l 

Font: Joan Miquel Chacón, d’ERC, denucia que dues funcionàries l’acusaren de 
«radical» a la Junta Electoral per parlar en català. Diari de Balears  
http://dbalears.cat/actualitat/balears/m-han-humiliat-per-xerrar-la-meva-llengua.html 
 

14. 07/08/2009 Dos guàrdies civils agredeixen un jove de Mallorca per 
parlar-los en català a l’aeroport i acaben condemnats 

Font: L’Audiència confirma la condemna al guàrdia civil que agredí Iván Cortès. Diari de 
Balears 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-audiencia-confirma-la-condemna-al-guardia-civil-
que-agredi-ivan-cortes.html 
 

15. 11/08/2009 Una dona d’origen peruà que tramitava el document 
d’identitat del fill, detinguda per parlar pel mòbil en català en una 
comissaria. El policia que la retingué i vexà acaba condemnat a pagar 70 
euros per una falta de coaccions  

Font: Rosario Palomino, Barcelona ¡En Cristiano! Els cossos de seguretat contra el 
català.  http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/rosario-palomino-barcelona.html  

http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-acusat-desobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html
http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-acusat-desobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html
http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2990136
http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/ferran-gimenez-denia.html
http://www.llibertat.cat/2009/03/el-cat-a-les-matricules.-una-cronica-colonial-al-tunel-del-cadi-5989
http://www.llibertat.cat/2009/03/el-cat-a-les-matricules.-una-cronica-colonial-al-tunel-del-cadi-5989
http://reusdigital.cat/noticies/dos-reusencs-denuncien-discriminaci-parlar-en-catal-en-un-curs-pagat-pel-govern
http://reusdigital.cat/noticies/dos-reusencs-denuncien-discriminaci-parlar-en-catal-en-un-curs-pagat-pel-govern
http://dbalears.cat/actualitat/balears/m-han-humiliat-per-xerrar-la-meva-llengua.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-audiencia-confirma-la-condemna-al-guardia-civil-que-agredi-ivan-cortes.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-audiencia-confirma-la-condemna-al-guardia-civil-que-agredi-ivan-cortes.html
http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/rosario-palomino-barcelona.html
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16. 03/09/2009 Una família perd un avió per adreçar-se en català a la 
Guàrdia Civil a l’aeroport de Girona i és multada per desordres públics 

Font: Jutgen una passatgera de l’aeroport per cridar en català a la Guàrdia Civil. Diari de 
Girona 
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/21/jutgen-passatgera-laeroport-cridar-
catala-guardia-civil/389058.html 
 

17. 08/09/2009 Un periodista nord-català, retingut en un control policial a 
la Jonquera per parlar en català i no conèixer el castellà 

Font: Testimoni del jove retingut en una entrevista Ràdio Arrels Perpinyà. Ràdio Arrels  
http://www.youtube.com/watch?v=wX4O9CvQW0M 
 

18. 30/09/2009 Una jutgessa d’Elx menysprea el català i qüestiona a un 
encausat i a una testimoni el dret de parlar-lo en un judici 

Font: Jutgessa i la fiscalia menyspreen el valencià i fan apologia de la «lengua común» 
en un judici a Elx. L’Accent. Periòdic Popular dels Països Catalans  
http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457-jutgessa-i-
la-fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lengua-com%C3%BAn-
en-el-judici-d-elx 
 

19. 07/12/2009 Neguen l’assistència sanitària a un home a l’ambulatori de 
Benicarló per parlar en català. L’home reclama i la Conselleria de Sanitat 
empara la pràctica al·legant que té personal de fora i que ell pot parlar en 
castellà. El Síndic de Greuges valencià confirma que es tracta d’una 
vulneració de drets lingüístics. 

Font: La policia espanyola vexa un periodista per parlar valencià. El País 
http://elpais.com/diario/2009/12/07/cvalenciana/1260217077_850215.html  
 

20. 06/01/2010 La Policia Nacional intimida un periodista per parlar 
valencià 

Font: La policia espanyola vexa un periodista per parlar valencià. Racó Català 
http://www.racocatala.cat/noticia/21539/policia-espanyola-vexa-periodista-parlar-
valencia?pag=1 
 

21. 02/02/2010 Un ciutadà cubà retingut a l’aeroport del Prat denuncia 
una vexació policial per parlar en català. Els policies es van sorprendre 
negativament del seu nivell i li van etzibar la frase: «¡Cojones, que bien 
hablas el catalán!» 

Font: «¡Cojones, que bien hablas el catalán!» Sant Andreu de Palomar (reprodueix el 
diari Avui) 
http://www.sant-andreu.com/catXppcc/agressionsllengua-cojonesquebienablascatalan-
020210.htm 
 

22. 04/03/2010 Un veí de Pollença, obligat a parlar en castellà a la Guàrdia 
Civil durant una identificació, tot i que els agents entenien el català 

Font: Guardia Civil por exigir a los conductores que les hablen en castellano. El Mundo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/18/baleares/1274201518.html 
 

23. 16/04/2010 Un pacient, expulsat del centre de salut d’Inca per adreçar-
se en català a la metgessa de capçalera 

Font: L’OCB denuncia una nova agressió lingüística, aquest cop al centre de salut 
d’Inca. OCB 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-ocb-denuncia-una-nova-agressio-linguistica-
aquest-cop-al-centre-de-salut-d-inca.html  
 

 

 

http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/21/jutgen-passatgera-laeroport-cridar-catala-guardia-civil/389058.html
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/21/jutgen-passatgera-laeroport-cridar-catala-guardia-civil/389058.html
http://www.youtube.com/watch?v=wX4O9CvQW0M
http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457-jutgessa-i-la-fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lengua-com%C3%BAn-en-el-judici-d-elx
http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457-jutgessa-i-la-fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lengua-com%C3%BAn-en-el-judici-d-elx
http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457-jutgessa-i-la-fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lengua-com%C3%BAn-en-el-judici-d-elx
http://elpais.com/diario/2009/12/07/cvalenciana/1260217077_850215.html
http://www.racocatala.cat/noticia/21539/policia-espanyola-vexa-periodista-parlar-valencia?pag=1
http://www.racocatala.cat/noticia/21539/policia-espanyola-vexa-periodista-parlar-valencia?pag=1
http://www.sant-andreu.com/catXppcc/agressionsllengua-cojonesquebienablascatalan-020210.htm
http://www.sant-andreu.com/catXppcc/agressionsllengua-cojonesquebienablascatalan-020210.htm
http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/18/baleares/1274201518.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-ocb-denuncia-una-nova-agressio-linguistica-aquest-cop-al-centre-de-salut-d-inca.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-ocb-denuncia-una-nova-agressio-linguistica-aquest-cop-al-centre-de-salut-d-inca.html
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24. 14/05/2010 Dos joves mallorquins, retinguts per la Guàrdia Civil en 
una rotonda de Porreres per expressar-se en català 

Font: L’OCB denuncia tres casos de discriminació lingüística per part de la Guàrdia 
Civil. OCB 
http://dretsling.blogspot.com.es/search?updated-max=2010-07-13T09:20:00-07:00&max-
results=3&start=27&by-date=false 
 

25. 29/06/2010 Retarden durant hores l’assistència mèdica a una dona de 
80 anys d’Alcoi perquè els treballadors del 112 no entenien el català 

Font: Resolució Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana Expedient queixa 105524 
Assumpte: Drets dels ciutadans a elegir la llengua Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana http://www.elsindic.com/Resoluciones/10301154.pdf 
 

26. 29/10/2010 Una conductora, insultada i vexada per la Guàrdia Civil a 
la frontera andorrana per expressar-se en català amb el seu 
acompanyant 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic, a l’apartat de queixes lingüístiques 
del web de la Plataforma per la Llengua al novembre del 2010 
 

27. 22/01/2011 Un ciutadà de la Costera, menyspreat per tenir nom català 
per part de la Guàrdia Civil en un control rutinari a Ontinyent 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic, a l’apartat de queixes lingüístiques 

del web de la Plataforma per la Llengua al gener del 2011. 

 

28. 28/01/2011 Un funcionari de l’Estació del Nord de València nega 
l’atenció a un usuari discapacitat perquè l’acompanyant s’hi adreça en 
català 

Font: Un treballador d’ADIF es nega a atendre una consulta en valencià sobre un 
passatger invàlid.  Valencianisme.com  
http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2839&Ite
mid=48 
 

29. 02/03/2011 El Tribunal Suprem espanyol desestima un recurs d’una 
sentència dictada a Barcelona per ser redactada en català 

Font: El Suprem ignora un recurs a una sentència de Barcelona  perquè està fet en 
català. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/377283-el-suprem-ignora-
un-recurs-a-una-sentencia-de-barcelona-perque-esta-fet-en-catala.html 
 

30. 23/05/2011 Un ciutadà de Cambrils, ridiculitzat i humiliat en una 
oficina del DNI espanyol per voler expressar-se en català 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques 
del web de la Plataforma per la Llengua al maig del 2011. 
 

31. 06/01/2012 Neguen l’atenció sanitària a un ciutadà de Crevillent i se’n 
riuen per expressar-se en català 

Font: Un metge de Crevillent es nega a atendre un pacient perquè parlava en català. 
ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/496105-un-metge-de-
crevillent-es-nega-a-atendre-un-pacient-perque-parla-en-catala.html 
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http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/377283-el-suprem-ignora-un-recurs-a-una-sentencia-de-barcelona-perque-esta-fet-en-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/377283-el-suprem-ignora-un-recurs-a-una-sentencia-de-barcelona-perque-esta-fet-en-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/496105-un-metge-de-crevillent-es-nega-a-atendre-un-pacient-perque-parla-en-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/496105-un-metge-de-crevillent-es-nega-a-atendre-un-pacient-perque-parla-en-catala.html


 

77 

 

32. 18/01/2012 Un tècnic de normalització lingüística, acomiadat de 
l’Ajuntament de Dénia per haver informat de l’incompliment de la 
normativa en matèria lingüística 

Font: Acte intolerable contra un defensor de la llengua. Acció Cultural del País Valencià  
http://acpv.cat/web/actualitat/acte-intolerable-contra-un-defensor-de-la-llengua 
 

33. 21/01/2012 Retenció i amenaces a un conductor empordanès per 
expressar-se en català davant la Guàrdia Civil 

Font: La Guàrdia Civil investiga les coaccions per l’ús del català. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/497809-la-guardia-civil-
investiga-les-coaccions-per-lus-del-catala.html?dema=1 
 

34. 28/01/2012 Un guàrdia civil apallissa un advocat a l’aeroport del Prat 
per negar-se a parlar en castellà 

Font: Un jove denuncia la Guàrdia Civil per agredir-lo a l’aeroport del Prat per parlar 
català. Diari Ara  
http://www.ara.cat/societat/Guardia_civil-catala-El_Prat-agressio-Mossos-
llengua_0_635336654.html 
 

35. 07/02/2012 Una parella de Reus es veu obligada a pagar 180 euros a 
l’Ajuntament per celebrar el casament en català, després que el Registre 
Civil els obligués a fer-lo en castellà 

Font: A Reus, si et vols casar en català et fan pagar 180 euros. Reus Digital 
http://reusdigital.cat/noticies/reus-si-et-vols-casar-en-catal-et-fan-pagar-180-euros 
 

36. 25/02/2012 Un jove mallorquí, denunciat per falta de respecte a 
l’autoritat per parlar en català a un agent del Cos Nacional de Policia en 
una manifestació 

Font: Un policia nacional posa una denúncia a un jove mallorquí per parlar-li en català. 
Diari ARA 
http://www.ara.cat/politica/Palma-Urdangarin-catala-guardia_civil-denuncia-
Instituto_Noos_0_652734836.html 
 

37. 05/05/2012 Un ciutadà entra a la caserna de la Guàrdia Civil d’Inca per 
fer una denúncia i en surt denunciat per parlar-hi en català 

Font: «Volia posar una denúncia i em citen com a denunciat» Jordi Alegre és citat als 
jutjats d’Inca per desobediència a l’autoritat. Va voler parlar en català a la Guàrdia Civil. 
Diari de Balears  
http://dbalears.cat/actualitat/balears/volia-posar-denuncia-citen-com-denunciat.html 
 

38. 30/05/2012 Un veí de l’Alt Empordà, agredit verbalment i física per una 
parella d’agents de la Guàrdia Civil, i jutjat per negar-se a parlar en 
castellà 

Font: Dos guàrdies civils, a judici per vexar un veí de Vilajuïga que es negava a parlar en 
espanyol. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4025869/20120704/dos-guardies-civils-judici-vexar-vei-
vilajuiga-negava-parlar-espanyol.html 
 

39. 27/06/2012 Un veí de l’Ametlla del Vallès, retingut il·legalment a 
l’aeroport de Barcelona per parlar en català i en anglès 

Font: Retingut per la Policia Nacional a l’aeroport del Prat per parlar només català o 
anglès. Diari ARA  
http://www.ara.cat/societat/Retingut-Policia-Nacional-aeroport-Prat-
catala_0_726527425.html 
 

http://acpv.cat/web/actualitat/acte-intolerable-contra-un-defensor-de-la-llengua
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/497809-la-guardia-civil-investiga-les-coaccions-per-lus-del-catala.html?dema=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/497809-la-guardia-civil-investiga-les-coaccions-per-lus-del-catala.html?dema=1
http://www.ara.cat/societat/Guardia_civil-catala-El_Prat-agressio-Mossos-llengua_0_635336654.html
http://www.ara.cat/societat/Guardia_civil-catala-El_Prat-agressio-Mossos-llengua_0_635336654.html
http://reusdigital.cat/noticies/reus-si-et-vols-casar-en-catal-et-fan-pagar-180-euros
http://www.ara.cat/politica/Palma-Urdangarin-catala-guardia_civil-denuncia-Instituto_Noos_0_652734836.html
http://www.ara.cat/politica/Palma-Urdangarin-catala-guardia_civil-denuncia-Instituto_Noos_0_652734836.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/volia-posar-denuncia-citen-com-denunciat.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4025869/20120704/dos-guardies-civils-judici-vexar-vei-vilajuiga-negava-parlar-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4025869/20120704/dos-guardies-civils-judici-vexar-vei-vilajuiga-negava-parlar-espanyol.html
http://www.ara.cat/societat/Retingut-Policia-Nacional-aeroport-Prat-catala_0_726527425.html
http://www.ara.cat/societat/Retingut-Policia-Nacional-aeroport-Prat-catala_0_726527425.html
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40. 07/07/2012 Un jove mallorquí passa una nit al calabós per no 
respondre en castellà a la Guàrdia Civil 

Font: La Guàrdia Civil arresta un militant d’Arran per no contestar-los en castellà. 
Setmanari Directa 
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-negar-
se-contestar-los-castella 
 

41. 20/08/2012 Una funcionària de la comissaria de la Policia Nacional de 
Vic es nega a atendre un ciutadà per parlar en català i l’amenaça 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques 
del web de la Plataforma per la Llengua el setembre del 2012 i publicada: La Plataforma 
per la Llengua denuncia un nou cas de discriminació lingüística a la Comissaria de la 
Policia Nacional a Vic. Plataforma per la Llengua https://www.plataforma-
llengua.cat/noticies/interior/1978 
 

42. 07/09/2012 Un viatger, retingut per la Policia Nacional a l’aeroport de 
Barcelona per haver donat el número del document d’identitat en català 

Font: Retingut a l’aeroport per parlar en català. Blog Plataforma per la Llengua 
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-en-
catala/ 
 

43. 10/10/2012 Una jutgessa de Cantàbria retira la custòdia de la seva filla 
a un ciutadà català al·legant que li parlava en català per separar-la de sa 
mare 

Font: Una jutge de Cantàbria retira la custòdia de la seva filla a un mosso per «no 
ensenyar-li castellà». El Periòdico 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-custodia-filla-
mosso-per-ensenyar-li-castella-2222913 
 

44. 30/10/2012 Hisenda es nega a tramitar la pensió a una vídua al·legant 
que havia presentat el certificat de defunció en català 

Font: La Plataforma per la Llengua denuncia que Hisenda no tramita la pensió a una 
vídua per presentar el certificat de defunció en català. Plataforma per la Llengua 
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1967 
 

45. 21/12/2012 A un conductor d’Almenara li retiren el carnet de conduir i 
el retenen tres hores en un control de la Guàrdia Civil per parlar en català 

Font: «M’han retirat el carnet de conduir per parlar en valencià.» Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-parlar-
valencia.html 
 

46. 31/12/2012 Una veïna de Vistabella del Maestrat vexada i titllada de 
mal educada per un metge de l’Hospital Jaume I de Castelló de la Plana 
per parlar en valencià 

Font: La Plataforma per la Llengua assessora la víctima d’una nova discriminació 
lingüística a l’Hospital Jaume I de Castelló de la Plana. Plataforma per la Llengua 
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2050 
 

47. 05/03/2013 El Govern valencià tanca Canal 9, la darrera televisió en 
català que quedava al País Valencià i nega als treballadors acomiadats el 
dret de ser notificats en valencià 

Font: El Síndic de Greuges pregunta a RTVV per què informa les persones acomiadades 
per l’ERO solament en castellà. Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana 
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvv-
por-que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html 
 

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-negar-se-contestar-los-castella
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-negar-se-contestar-los-castella
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1978
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1978
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-en-catala/
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-en-catala/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-custodia-filla-mosso-per-ensenyar-li-castella-2222913
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-custodia-filla-mosso-per-ensenyar-li-castella-2222913
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1967
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-parlar-valencia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-parlar-valencia.html
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2050
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvv-por-que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvv-por-que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html
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48. 23/03/2013 El dolçainer del grup musical Obrint Pas detingut, 
amenaçat i agredit per haver parlat en català a dos policies nacionals a 
València 

Font: Un policia a Miquel Gironès (Obrint Pas):  «Que em parles en espanyol, collons!». 
Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-pas-em-
parles-espanyol-collons.html 
 

 

49. 27/03/2013 Un professor de la Universitat Jaume I de Castelló dedica 
les hores docents a demostrar la inutilitat del català i anomena 
«perroflauta» a un alumne que es va queixar del mètode pedagògic 

Font: Adoctrinament espanyolista d’un professor a la Universitat Jaume I de Castelló. 
Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-professor-
universitat-jaume-castello-acabar.html 
 

50. 05/03/2013 Un pare i un fill insultats per dos agents de la Policia 
Nacional en un tren regional a Figueres per parlar en català i no atendre 
la coacció «en español o nada» 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques 
del web de la Plataforma per la Llengua a l’abril de 2013. 
Nou cas d’agressió lingüística de la policia espanyola, a Figueres. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/640659-denuncia-uns-
policies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html 

  

http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-pas-em-parles-espanyol-collons.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-pas-em-parles-espanyol-collons.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-professor-universitat-jaume-castello-acabar.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-professor-universitat-jaume-castello-acabar.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/640659-denuncia-uns-policies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/640659-denuncia-uns-policies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html
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5. L’aplicació de la llei espanyola també discrimina 

Com s’ha dit anteriorment, els casos recollits per la Plataforma per la Llengua 

presenten un component comú: o bé contenen una vexació o maltractament o 

bé contenent una negativa a atendre la ciutadania en català amb un 

incompliment de les pròpies lleis espanyoles. 

Desgraciadament, però, tot i que la Carta Europea de les llengües regionals o 

minoritàries estableix que s’ha de posar fi a tota preferència injustificada per 

una llengua, la legislació espanyola continua discriminant en favor del castellà 

en centenars de lleis. La Plataforma per la Llengua porta temps presentant 

informes on denuncia aquestes lleis que afavoreixen el castellà en diversos 

àmbits. Durant el temps que hem estat recopilant informació hem estat 

detectant casos en què es produïen discriminacions lingüístiques produïdes per 

l’aplicació de la legislació. 

És el cas, per exemple, de l’aplicació de la legislació sobre marques i patents, 

el 2015 es van donar dos casos en què empreses catalanes es van veure 

perjudicades perquè entre la documentació que enviaven a l’oficina de marques 

i patents, hi havia documents o parts de documents en català. En concret, el 

registre de la marca de l’empresa de Jordi Forcada,2 fou rebutjada perquè en la 

descripció del producte que redactà a la sol·licitud hi indicà, en català: «VENDA 

DE PRODUCTES ALIMENTARIS» en comptes de «VENTA DE PRODUCTOS 

ALIMENTARIOS». El mateix va patir la marca «Padeling», de l’empresa Last 

Minute Sports SL,3 la qual, tot i ser una marca per a una aplicació que facilita 

trobades per jugar a pàdel i que funciona en castellà, pertany a una empresa 

que va presentar les escriptures de constitució en català, motiu pel qual li 

denegaren el registre i l’empresa hagué de fer-ne una traducció. 

A aquests casos s’hi hauria d’afegir la situació que va patir Ferran Nieto,4 

ciutadà de Barcelona que té una filla menor d’edat resident a Colòmbia. Quan 

va fer els tràmits amb el Consolat espanyol a Bogotà perquè sa filla pogués 

                                                           
2. Font: Entrevista a Jordi Forcada a Catalunya Ràdio el 29/01/2015: http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/El-mati-de-
Catalunya-Radio/La-historia-de-Jordi-Forcada-de-com-tres-paraules-poden-ser-un-conflicte/audio/867397/  
3. Font: El català és una despesa en el registre de marques. Via Empresa http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/05/el-
catala-es-una-despesa-en-el-registre-de-marques-12562.php  
4. Font: «El consulado de España en Bogotá ha rechazado el certificado de nacimiento de mi hija escrito en catalán». La 
Vanguardia http://www.lavanguardia.com/vida/20150519/54431318060/consulado-rechaza-partida-nacimiento-catalan.html  

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/El-mati-de-Catalunya-Radio/La-historia-de-Jordi-Forcada-de-com-tres-paraules-poden-ser-un-conflicte/audio/867397/
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/El-mati-de-Catalunya-Radio/La-historia-de-Jordi-Forcada-de-com-tres-paraules-poden-ser-un-conflicte/audio/867397/
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/05/el-catala-es-una-despesa-en-el-registre-de-marques-12562.php
http://www.viaempresa.cat/ca/notices/2015/05/el-catala-es-una-despesa-en-el-registre-de-marques-12562.php
http://www.lavanguardia.com/vida/20150519/54431318060/consulado-rechaza-partida-nacimiento-catalan.html
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visitar-lo, el consolat li va denegar el registre administratiu perquè el certificat 

de naixement està escrit en català i només s’accepten documents en castellà. 

De res no va servir que el document l’hagués emès una administració 

espanyola, a la pràctica se li aplicà una normativa que s’acostuma a aplicar per 

a documentacions i llengües estrangeres. 

Una de les discriminacions aprovades recentment és la que accentua el 

predomini del castellà en el sistema educatiu. Amb l’aprovació de la nova Llei 

orgànica per a la millora de la qualitat educativa, no sols es manté el castellà 

com a única llengua obligatòria en l’ensenyament en tot el territori sense 

possibilitat d’exempcions, sinó que també es vetlla per protegir el dret dels 

pares a triar el castellà com a llengua de l’ensenyament en les comunitats 

autònomes on hi ha sistemes d’ensenyament en altres llengües. 

Concretament, la llei permet als pares d’alumnes que no hagin tingut opció 

d’escolaritzar els fills en castellà, demanar una indemnització a l’Estat si 

decideixen exercir aquest dret matriculant els fills en escoles privades. Aquesta 

indemnització, que haurien d’assumir els pressupostos autonòmics en darrera 

instància, no es preveu per als pares que es trobin en la situació contrària, 

privats de l’ensenyament en català, com és el cas de molts pares de la Franja o 

el País Valencià. Aquesta circumstància la va patir una família valenciana, 

resident a Xirivella (l’Horta),5 la qual, sense opció d’escolaritzar sa filla en català 

al poble, va matricular-la en una escola concertada de la veïna localitat de 

Picassent i va demanar al Ministeri d’educació espanyol que li abonés els 

sobrecostos que li originà exercir aquest dret; la resposta del Ministeri fou 

denegar la compensació, atès que la Llei diu ben clar que només es fa en favor 

del castellà. 

Des de l’ONG del català denunciem contínuament que no només no s’eliminen 

la majoria de lleis i disposicions discriminatòries en la relació dels ciutadans 

amb les administracions, sinó que, a més, se n’aproven de noves. El 

monolingüisme d’estat es continua fomentant en la nova legislació. Dins el 

període estudiat trobem, per exemple l’Ordre SSI/1507/2014, de 29 de juliol per 

la qual s’estableixen les bases reguladores del Premi de la Delegació del 

                                                           
5. Font: Wert no pagará la escuela en valenciano a la familia de Xirivella que lo reclamó. El Diario.es 
http://www.eldiario.es/cv/Wert-escolarizacion-valenciano-familia-Xirivella_0_235526807.html  

http://www.eldiario.es/cv/Wert-escolarizacion-valenciano-familia-Xirivella_0_235526807.html
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govern per a la violència de gènere en què s’obliga a presentar les tesis 

doctorals en castellà. 

De fet, la permanent subordinació de la llengua catalana en els usos de 

l’administració mostra, dia a dia, que garantir els drets lingüístics no és una 

prioritat de la ciutadania. Així, per exemple, continuem veient com l’única versió 

jurídicament vàlida de la publicació del Butlletí oficial de l’estat (BOE) és la 

castellana. Veiem com, per exemple, l’any 2014 es va aprovar l’Ordre 

HAP/1949/2014, de 13 d’octubre, per la qual es regula el Punt d’accés general 

de les administracions espanyoles i s’inaugura en una versió monolingüe en 

castellà, preveient que quan sigui possible, s’hi aniran incorporant la resta de 

llengües. 

Finalment, és important destacar que el tractament que fa la justícia espanyola 

d’aquests casos de discriminació no contribueix a aconseguir reduir-los ni a 

fomentar un canvi de valors que sancioni i no toleri les actituds i pràctiques 

contra els parlants de català. Cal tenir en compte que, el 2015, no només ha 

estat un any en què s’han produït discriminacions en l’acció mateixa de la 

justícia, sinó que també s’han resolt dos denúncies de casos recollits en el 

període anterior corresponents a agressions perpetrades per les forces i cossos 

de seguretat de l’Estat. En tots dos casos les agressions han quedat impunes. 

El primer dels casos l’hem trobat l’abril del 2015, quan l’Audiència Nacional de 

Barcelona decideix desestimar el recurs interposat per un advocat agredit el 

2012 (cas núm. 34 del període 2007-2013). La Plataforma per la Llengua va 

denunciar diverses irregularitats en el cas atès que, abans de resoldre, es van 

ignorar tres advertiments de l’Audiència de Barcelona segons els quals el cas 

no s’estava instruint adequadament.6 

L’altre cas és el del judici a Miquel Gironès, dolçainer del grup Obrint Pas, que 

denuncià que dos agents de la Policia Nacional l‘havien detingut de manera 

il·legal i l’havien agredit. Al novembre de 2015, l’Audiència Provincial de 

                                                           
6
 Font: La Plataforma per la Llengua denuncia irregularitats processals en el cas de l’advocat agredit per 

la Guàrdia Civil el 2012 per adreçar-s’hi en català. Plataforma per la Llengua. https://www.plataforma-

llengua.cat/que-fem/noticies/2823/la-plataforma-per-la-llengua-denuncia-irregularitats-processals-en-

el-cas-de-ladvocat-agredit-per-la-guardia-civil-el-2012-per-adrecar-shi-en-catala 
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València els va absoldre7 argumentant que “totes dues parts sostenien la seva 

versió amb la mateixa vehemència”. 

Aquests fets continuen quedant impunes sense que s’hagi decidit cap mesura 

correctora per part de l’Administració espanyola. Quan una societat té un 

problema d’intolerància en una part de la seva ciutadania, i més quan aquesta 

intolerància impregna les pràctiques de les administracions públiques, convé 

prendre mesures perquè hi hagi un canvi general en la praxi diària. L’adopció 

d’un pla de formació, la creació d’organismes de seguiment o la reforma del 

marc legal perquè es reconegui aquesta discriminació com a infracció i/o com 

un agreujant en delictes i perquè s’estableixin mesures per protegir-ne les 

víctimes són alguns dels camins que podria emprendre una societat que 

pretengui desempallegar-se d’un problema social d’aquesta gravetat i 

magnitud.  

                                                           
7
 Font: L’Audiència de València absol els dos policies espanyols acusats de detenir il·legalment i agredir 

Miquel Gironès. Vilaweb. http://www.vilaweb.cat/noticies/laudiencia-de-valencia-absol-els-dos-policies-

espanyols-acusats-de-detenir-illegalment-i-agredir-miquel-girones/ 
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6. Anàlisi dels casos de discriminació lingüística 

Una vegada descrits sistemàticament aquests 37 casos de discriminació 

lingüística ocorreguts en els territoris de parla catalana durant el període 

comprès entre juliol de 2013 i desembre de 2015, analitzarem les regularitats 

estadístiques del conjunt de casos sotmesos a estudi tot incloent-hi els 50 

casos anteriors. 

Anàlisi territorial 

En la figura 6.1 es pot observar que més de la meitat dels casos registrats 

s’han produït a Catalunya (50,57%). L’altra meitat es reparteix entre els 30 

casos del País Valencià (34,48%), els 12 casos de les Illes Balears (13,79%) i 

el cas registrat a la Franja (1,15%). 

Figura 6.1. Casos de discriminació lingüística en funció del territori 

on s’han produït, març 2007 – desembre 2015 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

Si tenim en compte la distribució dels casos arreu del territori hi podem veure 

que s’han detectat discriminacions en gairebé tots els racons dels territoris de 

parla catalana. Les discriminacions s’han produït en 35 comarques diferents, 

entre les quals han destacat la comarca de l’Horta (on hi ha la ciutat de 

València) amb 9 casos, el Barcelonès i el Baix Llobregat amb 8 discriminacions 

cadascuna, l’Alt Empordà amb 7 i la ciutat de Palma i la Plana Alta amb 6. Una 
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ciutats capitals on hi ha les institucions o bé amb importants passos fronterers 

com la frontera francoespanyola o l’Aeroport del Prat. 

A la figura 6.2 hem mostrat la distribució per àmbits territorials de les 

discriminacions recollides en l’informe i s’hi pot observar clarament que en 

gairebé tots els punts del territori s’hi han registrat discriminacions, tot i 

destacar-hi les àrees més poblades. És prou remarcable l’elevat nombre de 

discriminacions produïdes a les comarques del nord del País Valencià 

(apareixen a la taula com a Plana i Maestrat), tot i ser un territori menys poblat 

que altres que tenen menys discriminacions, com ara les comarques centrals 

del País valencià. 

Figura 6.2. Casos de discriminació lingüística segons l’àmbit 

territorial (per grups de comarques març 2007 – desembre 2015) 

 

 

Font: Elaboració pròpia  
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casos s’han produït en una administració local. Així es pot observar en la figura 

6.3. 

Figura 6.3. Casos de discriminació lingüística en funció de 

l’administració implicada, març 2007 – desembre 2015 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia  

En la figura 6.4 podem observar la distribució dels casos si creuem les dades 

classificades per administració i territori. La dada més significativa és observar 

que és al País Valencià on l’administració autonòmica registra una proporció de 

casos més alta (23,33% del total de casos del País Valencià), molt per sobre de 

la proporció de Catalunya (13,64%) o de les Illes (8,33%).  

Figura 6.4. Casos de discriminació lingüística en funció de 

l’administració implicada i el territori on s’ha produït, març 2007 – 

desembre 2015 

 

Font: Elaboració pròpia  
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L’elevada proporció i l’elevat nombre de casos que s’ha produït a 

l’Administració central espanyola mostra com aquestes institucions presenten 

importants deficiències a l’hora de garantir els drets lingüístics previstos per la 

legislació. En aquest informe s’ha anat alertant de la poca relació existent entre 

l’aprovació d’un dret i l’aprovació de mesures que permetin garantir-lo i aquest 

predomini n’és una demostració. 

Figura 6.5. Organismes i institucions implicats en casos de 

discriminació lingüística, març 2007 – desembre 2015 

 
 

Font: Elaboració pròpia  
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major ús del català en l’àmbit públic de la ciutadania d’aquest territori. Dins les 

administracions estatals, també han destacat les 4 discriminacions en l’àmbit 

ferroviari (Renfe o Adif). 

Entre les discriminacions a les administracions autonòmiques, han destacat les 

8 de l’àmbit de la salut, 5 de les quals eren de l’Agència valenciana de salut. 

També destaquen les 4 produïdes en l’àmbit educatiu, especialment a 

Catalunya, on hi ha 3 discriminacions denunciades amb un fort caràcter 

vexatori vers els alumnes per voler exercir els seus drets lingüístics, les quals 

se sumen a la discriminació produïda a la Universitat Jaume I de Castelló. 

Evolució temporal 

Si s’analitza l’evolució dels casos de discriminació lingüística en funció de l’any 

(vegeu la figura 6.6), s’hi pot veure com l’any 2015 ha estat l’any en què s’han 

recollit més discriminacions lingüístiques, 17 en un sol any (un 19,54% dels 

casos recollits), 12 de les quals en els 6 primers mesos. Sobta el gran volum de 

casos que es van produir durant l’any 2012; 16 casos (18,39% del total). Ben a 

prop d’aquests dos, el tercer any que acumula més casos és el 2013, amb 14 

casos (16,09%), dos menys que l’any anterior.  

 

Figura 6.6. Casos de discriminació lingüística a les administracions 

públiques per any, març 2007 – desembre 2015 

  

Font: Elaboració pròpia  
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Tot i que el fet de ser discriminat comporta un component aleatori molt alt, es 

poden observar tendències respecte de l’evolució temporal segons els àmbits i 

organismes. Així, els anys 2012 i 2013 van ser especialment actius en 

discriminacions lingüístiques per part de forces de seguretat de l’Estat. En 

canvi, les discriminacions en jutjats i registres s’estan detectant especialment 

en els darrers dos anys, tal com es pot observar en la figura 6.7. 

Figura 6.7. Casos de discriminació lingüística a les administracions 

públiques per any i àmbit, març 2007 – desembre 2015 
 

 

Font: Elaboració pròpia  
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Figura 6.8. Casos de discriminació lingüística a les administracions 

públiques per any i territori, març 2007 – desembre 2015 

  

Font: Elaboració pròpia  
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Figura 6.9. Agressions físiques en els casos de discriminació 

lingüística a les administracions públiques, març 2007 – desembre 

2015 

 

Font: Elaboració pròpia  
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7. Conclusions  

L’informe «Si me hablas en catalán se suspende el juicio»: Els drets lingüístics 

en via morta. 37 nous casos greus de discriminació lingüística a les 

administracions públiques a l’Estat espanyol, elaborat per la Plataforma per la 

Llengua, presenta 87 casos de discriminacions lingüístiques ocorregudes en els 

darrers vuit anys (2007-2015) que els ciutadans han fet arribar a diferents 

entitats de defensa i promoció de la llengua catalana i també els que han 

transcendit a l’opinió pública, a través dels mitjans de comunicació. Aquest 

informe és la segona part de l’informe «En español o nada»: 40 casos greus de 

discriminació lingüística a les administracions públiques i descriu amb més 

detall els 37 casos ocorreguts en només dos anys i mig en el període 

transcorregut del juliol de 2013 al desembre de 2015. 

Com en l’informe anterior, la Plataforma per la Llengua vol posar de manifest 

que s’ha de tenir en compte que les discriminacions lingüístiques recollides són 

només la part visible d’una problemàtica més estesa. Una part important 

d’aquest tipus de casos de discriminació i vexació per motius lingüístics 

no arriben a ser registrats, ja que els ciutadans no ho denuncien a 

entitats, institucions públiques ni mitjans de comunicació. 

L’ONG del català pretén, amb la tasca de recollida de casos de discriminació, 

fer que aquestes situacions no quedin silenciades i qüestionar l’aparença 

de normalitat i respecte al català per part de les institucions que sovint 

vol vendre l’Estat espanyol, com ara els diferents informes del 

compliment de la Carta de les llengües regionals o minoritàries. Aquests 

informes presenten selectivament els aspectes en què el govern espanyol pot 

fer lluir una actuació respectuosa amb els drets (que sovint provenen 

d’actuacions de les institucions autonòmiques) i no mostren els aspectes que 

poden afavorir la discriminació, com ara la manca de preparació 

lingüística dels agents de les forces de seguretat de l’Estat o del personal 

sanitari al País Valencià. En el darrer informe espanyol,8 per exemple, quan 

es tracta dels avenços en les Forces de seguretat de l’estat, solament es parla 

                                                           
8. Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques (2014). Fourth periodical report presented to the Secretary General of the 
Council of Europe in accordance with Article 15 of the Charter – Spain. en línia 
[http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR4_en.pdf] data de consulta 06-07-2015. 

http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/PeriodicalReports/SpainPR4_en.pdf
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de l’atenció escrita i es reconeix que una part s’externalitza amb traduccions. 

Les garanties per a pal·liar les deficiències en l’atenció sanitària als ciutadans 

que parlen en català al País Valencià, tot i ser una petició expressada en 

l’informe del Consell de Ministres, ni tan sols es mencionen. 

Així, doncs, l’informe que teniu a les mans pretén ser una eina divulgativa útil 

per a les administracions, institucions o ciutadans que necessitin informació 

sobre discriminacions i casos de primera mà. L’edició d’enguany presenta com 

a novetat una proporció elevada de casos que es denuncien directament a la 

nostra entitat, alguns dels quals són inèdits. La presentació de l’informe del 

2013 ja ajudà, com s’ha dit abans, que el diputat Joan Tardà presentés 

diversos casos de males praxis de l’Administració a la Fiscalia General de 

l’Estat. A més, l’informe fou presentat davant de membres del Parlament 

Europeu a Brussel·les i dins l’Universal Periodic Rewiew davant l’ONU a 

Ginebra.  

Els casos registrats s’ubiquen arreu dels territoris de parla catalana sota 

sobirania espanyola, que de manera reiterativa demostra que no són casos 

aïllats. Tot i que la legislació espanyola i europea garanteix el dret a emprar la 

llengua catalana davant d’institucions públiques i prohibeix qualsevol tipus de 

discriminació per motius lingüístics, l’Estat espanyol no respecta aquesta 

legislació. Davant d’aquesta situació, els ciutadans de parla catalana no 

tenen garantits els drets lingüístics reconeguts en l’ordenament jurídic. I 

tal com s’ha demostrat en aquest informe, si es decideixen a exercir-los 

s’arrisquen a ser discriminats, vexats i, fins i tot, agredits físicament. 

Com ja s’ha dit, els dos darrers anys i mig han estat especialment intensos i, 

només del juliol de 2013  al desembre de 2015 s’han recollit 37 casos nous que 

se sumen als 50 del període anterior. Per anys, aquest 2015 està essent un 

any especialment destacat, ja que, amb 17 casos de discriminació, ha superat 

el 2012, que fins ara era l’any amb més casos de discriminació (16), seguit del 

2013 (14, 10dels quals  en la segona meitat de l’any). 

Les causes d’aquest augment podem trobar-les en la major 

conscienciació ciutadana, en l’augment de les hostilitats que pot haver 

encetat el procés sobiranista a Catalunya, però sobretot en el major ús de 
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les entitats en defensa de la llengua catalana, com és la Plataforma per la 

Llengua, la qual, en els darrers 2 anys ha recollit de manera directa 11 

dels 37 casos registrats. 

És important destacar que les discriminacions recollides s’estenen arreu 

dels territoris de parla catalana de manera bastant proporcional a la seva 

demografia, però amb una incidència especial al territori on estan 

situades les seus de les administracions, com ara les tres capitals 

(Barcelona, Palma i València) i els territoris on hi ha passos fronterers (com 

l’Alt Empordà, el Pirineu o les zones portuàries o aeroportuàries). Si dividim les 

discriminacions per territoris, podem veure com una mica més de la meitat dels 

casos (44 de 87) es produeixen a Catalunya, i l’altra meitat es reparteix entre el 

País Valencià (30 casos), les Illes Balears (12 casos) i les comarques 

catalanoparlants de l’Aragó (1 cas). Pot destacar-se l’elevat nombre de casos 

registrats a l’illa de Mallorca (11), a les comarques del nord del País Valencià 

(la Plana i el Maestrat, que en sumen 9), a les comarques gironines (9) o a la 

comarca de l’Horta (amb 9 discriminacions, 7 de les quals a la ciutat de 

València) que, després de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on s’han recollit 

21 casos de discriminació, són les zones que han registrat més casos. 

Cal veure també que no tots els nivells de l’Administració tenen la mateixa 

implicació en la vulneració en els drets lingüístics dels ciutadans de parla 

catalana. Dels 87 casos exposats en l’informe, el 77,01% són 

discriminacions en organismes o institucions dependents de 

l’Administració central de l’Estat, destacant-hi les forces de seguretat de 

l’Estat, que engloben tant Policia Nacional com Guàrdia Civil. Aquests dos 

casos policials sumen un total de 54,02% dels casos de discriminació de caire 

lingüístic. Per tant, podem treure la conclusió que, si s’observen les dades 

presentades en l’informe i l’anterior, les forces de seguretat de l’Estat continuen 

essent les administracions on menys es garanteixen els drets lingüístics i civils 

dels ciutadans. La Plataforma per la Llengua considerar especialment greu 

aquest fet, atès que el Govern central és el màxim responsable de fer complir 

les lleis i de respectar els convenis internacionals signats i ratificats per l’Estat, 

com la Carta Europea de les llengües regionals i minoritàries. A més, és 

important destacar els dèficits democràtics d’aquests cossos policials i 
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l’animadversió d’aquests organismes envers la diversitat lingüística que 

demostren les actuacions que es relaten en els casos recollits.  

Cal destacar que aquest biaix per part dels cossos policials està alimentat per 

la impunitat que fins ara han tingut. El 2015 hem detectat dos casos en què els 

jutjats no actuaven contra els agents policials denunciats. Atès que es detecta 

un problema d’intolerància instal·lat en el cos funcionarial espanyol, convé que 

l’Estat espanyol assumeixi aquest problema i prengui mesures per fer disminuir 

aquestes discriminacions. En aquest sentit, a més de les activitats de formació 

als professionals, cal una reforma legal que reconegui aquestes discriminacions 

com a infraccions i una renovació de codis de conducta que permeti prevenir 

però també sancionar aquestes discriminacions.  

Cal destacar positivament que la repercussió de les protestes per la impunitat 

amb què es produeixen moltes d’aquestes pràctiques en l’Administració 

espanyola és cada cop més gran. En un dels dos casos que ha passat pel jutjat 

i que ha acabat amb l’absolució dels policies acusats de detenir il·legalment i 

agredir el músic Miquel Gironès, el cas ha arribat a les institucions europees. 

Arran d’una pregunta de l’eurodiputada d’Esquerra Unida Marina Albiol sobre el 

cas de Gironès, la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d’Interior del 

Parlament Europeu va decidir celebrar un debat on s’exposessin les 

discriminacions lingüístiques. La Plataforma per la Llengua va ajudar els 

diputats a documentar-se amb alguns dels casos exposats en aquest informe.   

No tingué tanta sort l’eurodiputat Ramon Tremosa quan el 2012 va preguntar a 

la Comissió Europea pel cas d’un jove mallorquí multat per parlar en català a 

un Guàrdia Civil. El diputat demanà si la reforma de la directiva sobre igualtat 

de tracte COM(2008)0426 inclouria les discriminacions per raó de llengua. La 

resposta de la comissió fou que els estats membres de la Unió no havien 

atribuït aquesta competència a les institucions europees. És positiu que, quatre 

anys després, Europa tracti aquestes qüestions en el marc en què es vetlla per 

les llibertats civils. 

D’altra banda, una mesura efectiva per prevenir les discriminacions a 

l’Administració central espanyola és assegurar la capacitació en català del 

personal que treballi als territoris de llengua pròpia catalana. Després de 
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desestimar en la Sentència del Tribunal Constitucional que les autonomies 

poguessin regular la formació del personal de l’Administració central, queda 

clar que és tasca del govern espanyol assegurar aquesta competència per 

garantir els drets lingüístics dels parlants. Aquesta afirmació està avalada, 

també, pel darrer escrit de recomanacions que el Consell de Ministres del 

Consell d’Europa va fer a Espanya per al compliment de la Carta europea de 

les llengües regionals o minoritàries i en el qual li demanava que implementés 

mesures per assegurar un nivell de capacitació suficient per part del personal 

de l’Administració central espanyola. 

Les administracions autonòmiques també són l’origen d’una part de les 

discriminacions. En aquest sentit, la Plataforma per la Llengua troba 

especialment preocupants totes les discriminacions produïdes en l’àmbit 

sanitari, atès que considerem prioritari mantenir unes relacions de respecte 

mutu entre el personal sanitari i els pacients. Entenem que les actuacions dels 

centres de salut representen un pilar fonamental per al benestar físic i mental 

de les persones i que veure’s sotmès a una discriminació o vexació per part de 

l’autoritat sanitària contribueix a empitjorar una situació que ja d’entrada no és 

desitjada, com és la de patir una malaltia. Millorar la presència del català en 

l’àmbit de la salut també ha estat una de les recomanacions del Consell de 

Ministres del Consell d’Europa perquè Espanya compleixi la Carta europea de 

les llengües regionals o minoritàries. 

L’estudi permet mostrar altres situacions que poden esdevenir molt 

desagradables. Els quatre casos recollits en l’àmbit educatiu es produeixen en 

l’ensenyament no obligatori i tenen una càrrega especialment discriminatòria i 

vexatòria. Des de l’ONG del català trobem que les dues vexacions 

produïdes al Camp de Tarragona en els cursos finançats i regulats pel 

Departament d’Empresa i Ocupació palesen l’actuació de discriminació 

des de les institucions. En un àmbit on l’ús del català queda sovint 

arraconat, la preocupació de les institucions espanyoles ha estat  prohibir 

que l’administració catalana asseguri que les accions formatives es facin 

en català i els materials estiguin almenys en català. Això queda demostrat 

en la recent sentència del TSJC (del 30 de juny del 2015), feta a instàncies d’un 
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recurs del Govern espanyol contra una convocatòria d’accions formatives 

regulada per l’Ordre EMO/286/2012, de 21 de setembre. 

Des de la Plataforma per la Llengua volem destacar que, a més d’aquestes 

discriminacions que incompleixen la legalitat espanyola, n’hi ha moltes 

més que estan afavorides per les disposicions legals espanyoles. Cal 

remarcar, a més, que els diferents governs espanyols no només no retiren 

les lleis que discriminen el català davant del castellà sinó que anualment 

n’aproven de noves. Moltes empreses i ciutadans pateixen aquestes 

discriminacions motivades per l’aplicació de les lleis espanyoles, com ara 

la Llei 17/2001 de marques, que obliga a presentar tota la documentació per 

tramitar una marca en castellà i que aquest 2015 ha afectat, com a mínim, dues 

empreses catalanes que han hagut de perdre temps i diners perquè han vist 

rebutjada la inscripció d’una marca per haver utilitzat el català en una part de la 

documentació. 

Des de l’ONG del català volem que aquest informe esdevingui una eina 

útil per a la conscienciació, divulgació i investigació sobre la manca de 

qualitat democràtica que afecta la vida de 14 milions de ciutadans 

europeus. L’entitat no es cansarà de denunciar una situació que troba 

inacceptable: després de 40 anys de la caiguda de la dictadura i amb l’arribada 

d’una etapa que es presenta com a democràtica a Espanya, es continuen 

vulnerant sistemàticament drets ciutadans com són el dret d’usar la pròpia 

llengua; així mateix, els governs centrals i autonòmics no prenen les mesures 

necessàries per a aturar aquestes actituds de menyspreu carregades de 

racisme envers una part de la ciutadania, actituds que atempten contra la 

qualitat de vida de les persones i contra els valors democràtics amb què hauria 

d’aspirar a funcionar tota societat. 

 

 

 

 


