Pla de xoc
1. APROVACIÓ DE NOVES LLEIS CONTRA LA DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA: QUI DISCRIMINA HA DE SER
SANCIONAT
2. CARTELLERIA VISIBLE A TOTS ELS EQUIPAMENTS PÚBLICS PER RECORDAR A CIUTADANS I TREBALLADORS PÚBLICS EL DRET DE PARLAR LA NOSTRA LLENGUA
3. DOTACIÓ DEL GOVERN I ELS COSSOS POLICÍACS I DE SEGURETAT DE PROGRAMES D’INVESTIGACIÓ,
PREVENCIÓ I ABORDATGE DE LA CATALANOFÒBIA
4. OBLIGATORIETAT DELS TREBALLADORS PÚBLICS DE DOMINAR LA NOSTRA LLENGUA PER GARANTIR
EL NOSTRE DRET DE PARLAR-LA A TOTES LES ADMINISTRACIONS
Demanem al Govern de l’Estat:
- Igualtat de drets: modificació de la Constitució espanyola per fer que el català també sigui llengua
oficial de l’Estat i s’equiparin els drets dels parlants de les diferents llengües de l’Estat. L’Estat ha de
sol·licitar també l’oficialitat del català a les institucions de la Unió Europea per evitar les discriminacions legals que pateixen empreses i ciutadans per la manca de reconeixement a nivell europeu.
- El servidor públic ha de dominar la llengua o llengües oficials: reforma del mecanisme de selecció
dels servidors públics per garantir que tot aquell qui treballi en territoris on el català és llengua autòctona pugui atendre en català els ciutadans.
- Informació visible als equipaments públics: campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en els llocs on es registren discriminacions: comissaries, jutjats
i registres.
- Atenció escrita: que tots els serveis de l’Administració pública per als ciutadans dels territoris de
parla catalana s’ofereixin en català, ja sigui per la via electrònica o presencial i independentment que
l’òrgan administratiu tingui seu o no al territori.
- Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulnerin.

- Prou odi: reforma del Codi Penal que inclogui com a agreujants dels delictes el fet d’haver-los comès
amb motivació d’odi als parlants de les diferents llengües d’Espanya o d’oposició al seu dret de parlar-les en públic. Convé investigar les actituds d’odi que pateixen molts ciutadans d’aquest Estat per
parlar la seva llengua.
- A la Franja, a més: en la línia de les darreres recomanacions del Consell de Ministres del Consell
d’Europa, convé que el català sigui oficial a les comarques catalanoparlants de l’Aragó. Cal estendre la
protecció dels drets lingüístics de manera efectiva als parlants de català de la Franja.
Demanem al Govern de la Generalitat de Catalunya:
- Nova llei contra la discriminació: que el Govern porti al Parlament un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
- Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic
com en el privat.
- Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en
l’àmbit de la salut.
- Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.
- Investigació de la catalanofòbia: que el Departament d’Interior aprovi un pla d’investigació, prevenció i abordatge de la catalanofòbia.
Demanem al Govern de la Generalitat Valenciana:
- Nova llei contra la discriminació: que el Govern porte a les Corts Valencianes un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
- Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic
com en el privat.
- Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en
l’àmbit de la salut.
- El servidor públic ha de dominar les llengües oficials: capacitació lingüística en valencià dels servidors públics que treballen en l’Administració valenciana i en la local en els municipis de la zona
valencianoparlant.
- Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb la impunitat que han tingut
els qui discriminen.
- Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.

Demanam al Govern de les Illes Balears:
- Nova llei contra la discriminació: que el Govern porti al Parlament un projecte de llei contra la discriminació lingüística.
- Règim d’infraccions i sancions administratives a la discriminació lingüística, tant en l’àmbit públic
com en el privat.
- Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible, especialment en
l’àmbit de la salut.
- El servidor públic ha de dominar les llengües oficials: convé derogar les excepcions al requisit lingüístic en l’àmbit de la salut.
- Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb la impunitat que han tingut
els qui discriminen.
- Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.
- Fi del monolingüisme a la justícia: creació d’una unitat del Govern balear de relacions amb l’Administració de justícia que informi dels drets lingüístics i afavoresqui l’ús del català en aquestes administracions.
Demanem al Govern de l’Aragó:
- El català, oficial: que dugui a les Corts de l’Aragó un projecte de reforma de l’Estatut que faci oficial
el català i equipari els drets dels parlants de català a la Franja als dels parlants de castellà, tal com ha
recomanat el Consell de Ministres del Consell d’Europa en les recomanacions de compliment de la
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries.
- El servidor públic ha de dominar les llengües del territori: convé regular que els servidors públics
autonòmics i locals que hagin de treballar a la Franja dominin el català per garantir els drets dels
parlants recollits a la Llei 3/2013, de 9 de maig, d’ús, protecció i promoció de les llengües o modalitats
lingüístiques pròpies de l’Aragó.
- Campanyes informatives dels drets lingüístics, amb cartells i informació visible.
- Fi de la impunitat: convé assegurar el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística (i, si convé, fer-ne de nous) i sancionar els servidors públics que el vulneren per acabar amb
la impunitat que han tingut els qui discriminen.
- Assistència jurídica a les víctimes de discriminació lingüística, completa i gratuïta.

