5
--PROPOSTES PER MILLORAR LA
SITUACIÓ DEL CATALÀ
AL FUTBOL CLUB BARCELONA

1
El català, llengua plenament oficial del club. Vetllar perquè la llengua
catalana sigui en tots els àmbits la llengua realment oficial del Club: la primera
llengua en totes les comunicacions i rodes de premsa del Club, la llengua
administrativa i contractual del Club de manera preferent, etc. Així mateix,
convidar els jugadors i entrenadors que ho necessitin a seguir cursos de català,
etc.

2
La Masia, compromesa amb el català. Demanem un compromís ferm a la
Masia perquè el jovent que en forma part, sigui o no d’origen catalanoparlant,
acabi tenint unes bones competències lingüístiques en aquesta llengua. És a
dir, que la puguin parlar amb absoluta fluïdesa quan atenen els mitjans de
comunicació o fan rodes de premsa. Per aconseguir-ho, cal assegurar-se que,
més enllà de l’escolarització, les activitats de reforç escolar i les activitats d’oci
que s’hi dinamitzen es vehiculen en llengua catalana.

3
La llengua catalana, prioritària en els drets televisius. El FC Barcelona
exigirà en la venda de drets televisius l’ús per defecte de la llengua catalana als
territoris del domini lingüístic català, particularment al Principat de Catalunya, a
les Illes Balears i al País Valencià. L’objectiu és que l’usuari no només disposi
de les retransmissions en català en aquests territoris, sinó que sigui la llengua
primera per defecte. Això no treu que el telespectador d’aquests territoris pugui
triar també altres llengües si així es considera.

4
Respecte absolut envers els drets del consumidor en l’etiquetatge de
productes. El FC Barcelona es compromet escrupolosament a exigir el
compliment dels drets del consumidor pel que fa a l’etiquetatge de productes tal
com preveu la Llei del Codi de consum aprovada el 2010 pel Parlament de
Catalunya. És en aquest sentit que es compromet:
a) Que en el consum de productes propis, com en les concessions
de bars, restaurants, màquines expenedores o venda de
productes durant els partits, exigirà que tots els productes
distribuïts compleixin escrupolosament els drets del consumidor
inclosos a l’article 128-1 del Codi de consum, de manera que
estiguin etiquetats en català com a mínim en les informacions
obligatòries. Altrament, deixarà de distribuir o permetre la venda
d’aquests productes. Això inclou tota mena de refrescos, aigües o
altres begudes, pastisseria o productes de vermut, que hauran
d’estar com a mínim etiquetats en català.
b) Que els productes del FCBarcelona tindran l’etiquetatge en
català preferiblement com a mínim al mateix nivell que qualsevol
altra llengua. Això inclou la legalització de l’etiquetatge d’acord al
Codi de consum de tots els productes Nike del FC Barcelona.
Samarretes, mitjons, bosses o altres peces de roba Nike amb
l’emblema del club ara com ara es venen fora de l’etiquetatge
legal amb informacions obligatòries no en català. Sovint s’inclouen
més de 10 idiomes però no pas el català. En alguns casos hi ha
un cartró afegit de “producte exclusiu” amb explicacions en català
però la resta de les informacions obligatòries de l’etiquetatge de
Nike no hi són pas en català.

5
El Barça, ambaixador del català al món. Volem que la nova junta del Futbol
Club Barcelona estableixi com a eix estratègic del club i de la Fundació
FCBarcelona la projecció internacional de la llengua catalana i del fet català.
Això ha d’implicar des d’accions simbòliques –com, per exemple, l’ús
generalitzat del català en mosaics institucionals durant els partits de gran ressò
internacional-, fins a campanyes i patrocinis –com, per exemple, el suport en la
projecció internacional d’artistes en llengua catalana i esdeveniments culturals
catalans, o l’ús d’eslògans, lemes i campanyes publicitàries internacionals que
remarquin el fet català del club.
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