
PRIMER TRIMESTRE DEL 2020

1. 12/01/2020. La policia espanyola rebenta una manifestació contrària al feixisme i
exigeix als manifestants que parlin en castellà.

2. 23/01/2020. No li vol canviar el bitllet de tren perquè li parla en valencià. 

3. 24/01/2020. Una funcionària judicial exigeix a un ciutadà que parli en castellà i
es nega a facilitar que faci l’atenció en català un altre treballador capacitat. 

4. 11/02/2020. Va a renovar-se el carnet d’identitat amb el fill i la policia els diu que
no els entenen en català.

5. 11/02/2020. Una inspectora exigeix a una cambrera que no li parli en català, la
tracta amb menyspreu i l’amenaça de denunciar el local. 

6. 16/02/2020.El metge li exigeix que li parli en castellà, no li volen donar un
formulari de queixa i truquen a la Guàrdia Civil perquè el facin fora.

7. 16/02/2020. La Guàrdia Civil expulsa d’un centre mèdic un home que vol posar
una queixa perquè li han vulnerat els drets lingüístics, i li diu que els ha de parlar en
castellà. 

8. Febrer de 2020. No li permeten traduir al català el nom que apareix als
documents oficials perquè aquell dia «no toca».

9. 19/03/2020. La Guàrdia Civil reté un home durant 45 minuts durant el
confinament pel coronavirus perquè els parla en català: «habla en castellano,
cojones, que estamos en España». 



10. 23/03/2020. Agents de la Guàrdia Civil amenacen un home que és al jardí de casa
amb la família durant l’estat d’alarma, li exigeixen que parli en castellà i li diuen que el
trobaran i el detindran. 

11. 28/03/2020. La Guàrdia Civil intimida una dona que va a comprar durant el
confinament pel Coronavirus i li diu que la propera vegada parli en castellà. 

SEGON TRIMESTRE DEL 2020

12. 12/04/2020. Policies estatals ordenen a una dona que no parli en valencià i
quan ho fa li diuen que «lo que hace usted es desacato a la autoridad». 

13. 28/04/2020. La policia municipal de Girona es nega a parlar en català a un
resident estranger que no entén bé el castellà. 

14. 03/06/2020. Uns agents de la policia estatal diuen a un ciutadà que els ha de
parlar en castellà perquè treballen «por España». 

15. 15/06/2020. No pot demanar cita prèvia perquè no l’entenen i s’enutgen quan no
canvia al castellà.

16. 18/06/2020. Demanen a un agent de la Guàrdia Urbana que els parli en català i
aquest s’hi nega i els acaba denunciant per insults i agressió a l’autoritat.

17. 23/06/2020. Una vigilant del metro de Palma a un jove: «¡No me hables en
mallorquín, a mi me hablas en castellano».

TERCER TRIMESTRE DEL 2020

18. 07/07/2020. Una vigilant de seguretat de l’aeroport de Girona no atén una persona
perquè diu que no té cap obligació d’entendre el català.



19. 08/07/2020. Les infermeres li exigeixen que parli en castellà, afirmen que parlen
«mallorquí, no català» i li criden «viva España!». 

20. 08/07/2020. Se’n va sense ser atès perquè la metgessa li exigeix que parli en
castellà i l’increpa perquè parla en català. 

21. 09/07/2020. No pot fer l’examen de conduir en valencià perquè no està
disponible «en tractar-se d’un examen específic». 

22. 10/07/2020. A l’Ajuntament li diuen que parli en castellà «porque es mi lengua»,
i quan ell s’hi nega l’amenacen perquè «me has faltado al respeto». 

23. 14/07/2020. Al Registre Civil, no l’atenen en català i li donen la documentació
íntegrament en castellà. 

24. 22/07/2020. Li diuen que no tenen el document de consentiment de la prova
de la Covid-19 en valencià, tot i que signar-lo és obligatori per fer la prova. 

25. 28/07/2020. Una funcionària li exigeix que parli en castellà quan va a renovar el
carnet d’identitat perquè «yo no hablo ni entiendo el catalán». 

26. 30/07/2020. Es veu forçat a parlar en castellà perquè la secretària del CAP li faci
la fitxa de salut. 

27. 01/08/2020. Troba moltes dificultats per comprar telefònicament un bitllet de
RENFE en català i quan va a fer-ho a l’oficina li diuen que parli en castellà. 

28. 12/08/2020. Discriminen un home de 74 anys per parlar en català en una
botiga de Vodafone i els Mossos li diuen que hauria d’entendre que a Cerdanyola «hi
ha molta multiculturalitat». 



29. 28/09/2020. Parla per telèfon amb el metge del CAP i aquest li ordena que li
parli en castellà; quan no ho fa, el metge se’n mofa. 

30. 29/09/2020. Una treballadora de Correus l’intenta obligar a parlar en castellà
tot i que l’entén en valencià i després fa veure que és ell qui li ha fet exigències
lingüístiques. 

QUART TRIMESTRE DE 2020

31. 04/10/2020. El metge l’esbronca i li ordena que li parli en castellà perquè «soy
cubano». 

32. 14/10/2020. Una inspectora de treball exigeix a diversos treballadors que li
parlin en castellà en un procediment de justificació d’un ERTO. 

33. 15/10/2020. Li roben la bossa i quan ho explica a la policia espanyola li diuen
que parli en castellà o que no l’entenen. 

34. 16/10/2020. La cartera li exigeix que parli en castellà i quan no ho fa li
pregunta si «¿no se puede hablar en castellano en Barcelona?». 

35. 26/10/2020. El discriminen a l’hospital de Manacor però el govern balear no hi
mostra interès. 

36. 30/10/2020. Van a una oficina de renovació del carnet d’identitat a fer unes
consultes i en surten sense respostes perquè parlen en català. 

37. 14/08/2020. Una botiga de Movistar discrimina lingüísticament una dona de
77 anys i la policia local es nega a tramitar la denúncia perquè el treballador
«potser era de fora».



38. 21/08/2020. Un revisor i un agent de seguretat de RENFE increpen i intenten
retenir una noia perquè no els parla en castellà, i li diuen que no tenen cap
obligació de saber català. 

39. 27/08/2020. Un vigilant de seguretat del Departament de Salut de la
Generalitat intenta forçar diversos periodistes a parlar-li en castellà i els insulta
quan no ho fan.
 
40. 31/08/2020. Va a fer-se la prova del Coronavirus i l’increpen perquè parla en
català. 

41. 02/09/2020. La policia espanyola l’intenta forçar a parlar en castellà en un
control i quan no ho fa li fan comentaris despectius i el retenen; més tard no li
tramiten la denúncia perquè parla en català. 

42. 06/09/2020. La policia local de Manacor l’obliga a crits a parlar en castellà per
posar una denúncia per un robatori

43. 17/12/2020. Una metgessa força un pacient d’urgències a parlar-li en castellà
«por respeto». 

44. 23/12/2020. Li requereixen que parli en castellà en una urgència ginecològica
perquè la doctora «ve d’una altra comunitat autònoma». 

45. 29/12/2020. L’esbronquen perquè gosa parlar en català amb «la policía
nacional».

46. 05/11/2020. L’operadora telefònica de la policia li exigeix que no parli en
català i quan ell li diu que existeixen cursos gratuïts per aprendre’n li respon que no
li interessa. 



47. 06/11/2020. El ministeri de transports no ajuda un emprenedor que s’hi adreça
en català. 

48. 09/11/2020. Un metge a un pacient: «Le he hablado en castellano, soy vasco y
si me pongo a hablar en euskera...». 

49. 12/11/2020. Un vigilant de «Correos» a un ciutadà catalanoparlant: «En España
se tiene que hablar español con todo el mundo». 

50. 23/11/2020. Un agent de la policia estatal la fa fora de la comissaria per la
força perquè parla en català. 

51. 23/11/2020. Els Mossos d’Esquadra es neguen a tramitar una denúncia contra
la policia estatal per una discriminació lingüística que havia acabat amb agressió. 

52. 04/12/2020. Li diuen que té l’obligació de parlar en castellà en la renovació
del DNI i quan demana un full de reclamacions li diuen que no hi és la persona que
se n’encarrega. 

Tots aquests casos estan explicats, amb més detall, 
a  l'Informe de discriminacions lingüístiques 2020: 
«Habla en castellano, cojones, que estamos en España»
de Plataforma per la Llengua, 2021

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/estudis-i-publicacions/293/informe-de-discriminacions-linguistiques-2020-habla-en-castellano-cojones-que-estamos-en-espana

