
 
 

RESOLUCIÓ SOBRE LA SITUACIÓ A CATALUNYA DE L’ASSEMBLEA 
GENERAL D’ELEN DE 2017 

A proposta de la Plataforma per la Llengua 

Dissabte, 11 de novembre 

València 

Resultat de la votació: aprovada per unanimitat 

 

Un dels efectes de la situació política actual a Catalunya ha estat un 
increment dramàtic dels atacs contra els drets lingüístics del poble 

català. Dins del marc de les accions de l’Estat espanyol per dificultar el 
dret a l’autodeterminació del poble català, el govern espanyol ha dirigit 

una campanya contra el sistema d’escola en català a Catalunya. El 
ministre d’afers exteriors, el senyor Alfonso Dastis, va afirmar a 

diferents mitjans internacionals que la llengua espanyola no s’ensenya a 
les escoles catalanes, fet absolutament fals, i va insinuar que l’ús del 

català com a llengua vehicular del sistema educatiu era un mitjà per 
alimentar la hispanofòbia a Catalunya. 

A més, a Catalunya s’han vulnerat nombrosos drets civils i polítics. El 

referèndum d’autodeterminació de l’1 d’octubre va ser reprimit 
brutalment per les forces policials espanyoles; s’ha imposat el control 

directe de la Generalitat; els membres del govern legítim han estat 
empresonats o s’han hagut d’exiliar; els líder de les dues organitzacions 

civils més importants han estat empresonats; el govern espanyol 
amenaça amb allargar la imposició de la intervenció si els catalans no 
elegeixen un govern unionista; el sistema educatiu i la radiotelevisió 

pública són objectius potencials de noves mesures repressives. 

Atesa la seriositat de la situació descrita dalt, ELEN reclama al govern 

espanyol i a la Unió Europea que emprenguin les següents accions: 

Al govern espanyol: 

- Que s’asseguri que els representants del govern deixin de dir falsedats 
a la població i als mitjans quant a l’ús del català com a llengua vehicular 

al sistema educatiu i que hi garanteixi la seva posició actual. 

- Que alliberi tots els membres del govern català i tots els líders de la 
societat civil empresonats, que considerem presos polítics. 



 
 

- Que retiri la intervenció de Catalunya. 

A la Unió Europea: 

- Que iniciï una investigació imparcial de la violència policial contra 
centenars de ciutadans durant el referèndum de l’1 d’octubre. 

- Que obri un procediment contra Espanya per la infracció dels tractats 

d’acord amb l’article 258 del tractat de funcionament de la Unió 
Europea, per no complir les obligacions explicitades a l’article 2 del 

tractat de la Unió Europa. 

- Que consideri, per la mateixa raó, la suspensió de determinats drets 
d’Espanya que es deriven de l’aplicació dels tractats, inclòs el dret de vot 

del govern espanyol al Consell de la Unió Europea, com estableix l’article 
7 del tractat de la Unió Europea. 

 

Acció 

Enviem aquesta resolució als representants del govern espanyol i als de 
la Unió Europea. 


