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Introducció
El fenomen de la discriminació dels ciutadans de les minories lingüístiques de l’estat
espanyol és estructural i està estretament lligat a la idea mateixa d’Espanya. L’ideal de nació
espanyola que ha tingut històricament el nacionalisme oficial espanyol es basa en la unitat
lingüística i cultural castellana. És l’ideal d’una ciutadania homogènia, uniforme, amb una
sola llengua i una sola identitat política, la castellana, que s’eleva a la categoria d’espanyola.
De fet, el nacionalisme espanyol modern entronca amb una ideologia molt més antiga, la
ideologia d’expansió territorial i dominació política de la monarquia castellana medieval,
i posteriorment de la monarquia Catòlica o Hispànica, especialment en l’àmbit de la
península Ibèrica, territori antigament conegut com a Espanya. La voluntat castellana
d’hegemonia a la península Ibèrica es remunta almenys al segle XIII, quan els reis de
Castella comencen a promoure el mite que són els hereus directes dels visigots, que cinc
segles abans eren els senyors de bona part de la península.
La idea que el domini polític és més segur i eficaç si es destrueix la cultura i la llengua
dels pobles subjugats s’expressa també molt d’hora. Al final del segle xv, Antonio de
Nebrija afirmava en la seva Gramática castellana que “sempre la llengua fou companya de
l’imperi”1 i justificava a la reina de Castella la redacció de l’obra en la necessitat d’educar en
l’idioma castellà els pobles conquerits per fer-ne més fàcil la dominació.
“Després que Vostra Altesa heu subjugat molts pobles bàrbars i nacions de peregrines
llengües, i amb el venciment aquells tenien la necessitat de rebre les lleis que el
vencedor posa al vençut i amb elles la nostra llengua, aleshores per aquesta meva Art
podrien venir en el coneixent d’ella, com ara nosaltres aprenem l’art de la gramàtica
llatina per a aprendre el llatí.”2
Després que el diversos estats de la Corona d’Aragó entressin en l’òrbita castellana amb
la unió dinàstica amb Castella l’any 1516, una part de la classe dirigent va aprendre el
“siempre la lengua fue compañera del imperio”.
“Después que Vuestra Alteza metiese debaxo de su yugo muchos pueblos bárbaros y naciones de
peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos ternían necessidad de recibir las leies quel vencedor
pone al vencido y con ellas nuestra lengua, entonces por esta mi Arte podrían venir en el conocimiento
della, como agora nos otros deprendemos el arte de la gramática latina para deprender el latín”.
1
2
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castellà i va començar a tenir comportaments diglòssics. Durant els dos segles posteriors,
les tensions constants entre la Cort, assentada a Castella, i les institucions dels estats
catalanoparlants van tenir sovint un component lingüístic. Per exemple, destaca la política
de la monarquia d’enviar clergues castellans als estats catalanoparlants i promoure-hi les
prèdiques en castellà, política que les institucions catalanes rebutjaven i que va contribuir
a l’esclat de la Guerra dels Segadors, en què el Principat de Catalunya es va separar
temporalment de la Monarquia Hispànica –i també ho feu Portugal, de manera definitiva.
Finalment, després d’una altra guerra, la de Successió, els estats de la Corona d’Aragó van
ser annexats a Castella entre el 1707 i el 1716 i es va conformar un estat espanyol únic de
matriu castellana.
Des de llavors, i encara més amb l’emergència del nacionalisme espanyol al segle XIX,
que anhela un poble espanyol únic i uniformement castellà, el català ha estat activament
arraconat, vetat, desincentivat, perseguit i prohibit, amb intensitats diferents depenent
de l’època, però sempre amb el mateix objectiu: assimilar-ne els parlants i destruir-ne les
identitats anteriors i alternatives a l’oficial espanyola. Així, mentre no s’assoleix l’objectiu
final del nacionalisme espanyol –la feliç unitat no només política sinó també ètnica i
lingüística–, els membres dels grups etnolingüístics que no es corresponen amb aquell
amb què l’estat s’identifica són tractats com a ciutadans de segona, membres incomplets
de la nació.
Per al nacionalisme espanyol, el castellà és superior pel seu suposat caràcter de “llengua
comuna” –que se li atribueix amb arguments històricament revisionistes– i això justifica
que el seu reconeixement oficial sigui també superior i que als seus parlants se’ls
reconeguin drets i privilegis que no es fan extensius a la resta de grups lingüístics. En
aquest sentit, i per bé que les mesures repressives i antiigualitàries han variat amb el temps
en intensitat i cruesa, el nacionalisme espanyol inspira de manera inherent un ordenament
lingüístic de caràcter supremacista, que és el terme que s’usa per a definir les ideologies i
els règims basats en el reconeixement d’estatus i drets diferenciats i jeràrquics per als grups
nadius d’un conjunt territorial que està regit per unes mateixes lleis i un mateix govern.
L’ordenament jurídic actual, tot i que no és el règim espanyol més repressiu històricament,
també l’inspiren el nacionalisme i el supremacisme lingüístic espanyol. La Constitució
espanyola del 1978 estableix el castellà, la llengua familiar i habitual d’una part de la
població, com l’única llengua oficial del conjunt de l’estat i de la seva administració
i imposa a tots els ciutadans el deure de conèixer-lo, cosa que significa de fet que els
parlants d’altres llengües tenen l’obligació d’aprendre’l i que l’estat pot operar únicament
en castellà, sense que aquests parlants puguin oposar-s’hi.
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En el fons, la idea del castellà com a “llengua comuna” és de lògica circular, perquè per
una banda s’apel·la al seu suposat (i fals) coneixement i ús general històric per a imposarne un reconeixement superior actual, i aquest reconeixement superior actual es concreta
també en l’obligació general de conèixer-lo, fet que justifica novament les apel·lacions al
seu caràcter de llengua “comuna”. En tot cas, la supremacia constitucional del castellà no
té només efectes d’estatus simbòlic, sinó que té conseqüències importants en els drets
dels parlants.
L’oficialitat única del castellà i el deure de conèixer-lo serveixen per a justificar que tots
els funcionaris tenen el deure de saber castellà i d’usar-lo amb els ciutadans que el
parlen, però que el coneixement del català, en canvi, no sigui requerit a la pràctica a cap
funcionari estatal, ni tan sols els que estan destinats a territoris catalanoparlants. De fet,
el coneixement del català no es demana com a requisit general als treballadors públics
autonòmics del País Valencià, i tampoc no s’aplica de facto en alguns àmbits concrets de
Catalunya com la sanitat pública. Això significa que fins i tot en aquells casos en què els
ciutadans catalanoparlants tenen reconegut el dret d’usar la llengua pròpia topen sovint
amb impediments i obstacles que els ciutadans castellanoparlants no tenen mai.
La diferència d’estatus constitucional es tradueix, doncs, en el privilegi per als funcionaris
del grup dominant de desconèixer les llengües dels grups subordinats i el perjudici tangible
per a les persones d’aquests grups de no poder accedir als serveis públics en la llengua
pròpia. El nacionalisme espanyol també justifica, és clar, aquestes desigualtats, sovint
amb apel·lacions de caràcter orwellià: així, la superioritat d’un grup etnolingüístic esdevé
“igualtat de tots els ciutadans”, i els seus privilegis “llibertat de moviment”, quan en realitat
hi ha l’exigència que els membres dels grups subordinats s’adaptin a la conveniència del
grup privilegiat, sense cap requeriment de reciprocitat.
Amb tot, durant les darreres dècades, en el marc del règim instaurat per la Constitució
espanyola del 1978, s’han aconseguit certs espais de quasiigualtat teòrica per als parlants
de les llengües subordinades, tot i que sempre en àmbits funcionals i territorials específics.
Així, la Constitució espanyola permet que els estatuts d’autonomia dels territoris autònoms
proclamin l’oficialitat de les llengües autòctones, conjuntament amb el castellà, i el
Tribunal Constitucional espanyol ha considerat que de la declaració d’oficialitat d’aquests
idiomes es deriva automàticament el dret dels ciutadans d’usar-los amb totes les
administracions dins del territori d’aplicació de l’estatut d’autonomia en qüestió.
Així, per bé que en molts casos els funcionaris no tenen l’obligació individual de conèixer
aquests idiomes, l’Administració en conjunt té l’obligació d’assegurar que els ciutadans

6

tenen accés als serveis en la llengua oficial de la seva elecció. I, en conseqüència, la
legislació específica ha establert el deure dels funcionaris de garantir que els ciutadans
obtenen la prestació del servei en la llengua de tria, ja sigui perquè ells mateixos la
dominen o perquè se’ls adreça a algú altre que la parla.
Tanmateix, tot i els espais teòrics de semiigualtat, sovint aquests drets lingüístics
reconeguts als catalanoparlants són vulnerats en el sector públic. Això es deu tant a la
distinció en l’estatus de les llengües i els parlants que estableix la Constitució espanyola,
que predisposa l’Administració i els seus treballadors contra les llengües i els parlants
“de segona” –els drets dels quals es veuen com un “a més a més”, un afegit, fins i tot
un caprici–, com a la força que té en bona part dels cossos funcionarials el mateix
nacionalisme espanyol que inspira la Constitució espanyola, molt particularment els
cossos de l’Administració General de l’Estat.
La implantació que el nacionalisme espanyol té en el sector públic fa que sovint els seus
treballadors presentin actituds hostils i xenòfobes envers els membres de les minories
lingüístiques i que no hi hagi mecanismes reals per a garantir el compliment de la legislació
específica que en proclama els drets. La convicció que qui discrimina i vulnera els drets
lingüístics té impunitat és estesa entre els membres dels grups lingüístics minoritaris, i
té fonament, perquè no hi ha mecanismes reals per a supervisar el comportament dels
servidors públics en aquest sentit i depurar-ne les responsabilitats en cas d’abús. De fet,
els superiors i els responsables polítics que haurien de fer aquesta funció de control sovint
comparteixen la mateixa ideologia nacionalista espanyola que els qui vulneren els drets,
als quals encobreixen i protegeixen.
La normalització dels comportaments xenòfobs i la sensació d’impunitat són un caldo
de cultiu perfecte per als abusos i les discriminacions. Davant d’això, la Plataforma per la
Llengua ofereix des de fa molts anys un servei d’atenció i assessorament a les víctimes, fa
difusió i denúncia pública d’aquest problema i promou entre els catalanoparlants actituds
de conscienciació dels seus drets.
Aquest darrer punt és important, perquè la subjecció històrica dels catalanoparlants al
supremacisme lingüístic castellà i la repressió de la seva llengua i cultura han conduït a
una certa normalització, entre les víctimes, de la diglòssia, la substitució lingüística i el
tracte abusiu per part de les autoritats, quelcom que seria inacceptable en comunitats
lingüístiques que s’han desenvolupat històricament sense coercions d’aquesta mena.
En aquest context, el 2015 la Plataforma per la Llengua va publicar un report que recollia
casos de discriminació lingüística contra parlants de català en l’àmbit públic que
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comprenia els anys 2013, 2014 i 2015, i des del 2017 l’entitat publica reports anuals de
les discriminacions ocorregudes l’any directament anterior. Aquests reports serveixen
tant per a la tasca de conscienciació dels parlants com per a la denúncia i el combat del
supremacisme lingüístic i la xenofòbia catalanòfoba. De fet, una i altra tasca són les dues
cares d’una mateixa moneda.
Aquest és el report relatiu als casos ocorreguts durant l’any 2019. S’hi recullen
32 discriminacions greus de catalanoparlants a mans de servidors públics de les
administracions de l’estat espanyol. Aquest nombre de casos representa un augment
respecte dels anys precedents, en què el nombre de discriminacions conegudes per la
Plataforma per la Llengua rondava les 25. Òbviament, els casos descrits no són tots els que
van succeir en aquest període sinó tan sols aquells que van arribar a coneixement de la
Plataforma per la Llengua, ja sigui perquè les víctimes s’hi van posar en contacte directe,
perquè van explicar els fets a les xarxes socials o perquè els fets van aparèixer en mitjans de
comunicació més tradicionals.
Cal tenir present que les discriminacions lingüístiques explícites i individualitzables són tan
sols la punta de l’iceberg del problema de fons que crea el supremacisme lingüístic: molts
parlants se salven d’abusos més greus només d’evitar d’usar el seu idioma. Una enquesta
recent encarregada per la Plataforma per la Llengua al Gabinet d’Estudis Socials i Opinió
Pública (GESOP) mostra que 6 de cada 10 catalanoparlants pensen que contestar en català
a un jutge que ha formulat una pregunta en castellà en el marc d’un judici a Catalunya
podria perjudicar els seus interessos.
En la secció següent s’ofereix un relat de cada cas de discriminació lingüística recollit,
classificat segons una fitxa que indica l’àmbit administratiu en què s’ha produït, la data,
el lloc, el territori i la via per la qual va arribar a la Plataforma per la Llengua. Cada cas
s’acompanya d’una anàlisi que n’explica la rellevància i l’emmarca en el problema general
de la desigualtat lingüística sostinguda per la ideologia nacionalista oficial. La secció que
hi va a continuació fa una anàlisi de les dades sobre les discriminacions recollides per
la Plataforma per la Llengua entre el 2007 i el 2019 i n’extreu algunes reflexions. Després
d’aquella secció s’ofereixen algunes conclusions. Finalment, un annex incorpora la relació
completa de totes les discriminacions lingüístiques recollides per la Plataforma per la
Llengua des de l’any 2007.
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Recull de casos
1 (161). Impedeixen a un advocat d’entrar a la comissaria a
assistir el seu client detingut “fins que no parli castellà”
Data: 16/01/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Lloc: Girona (Gironès)
Territori: Catalunya

Víctima: Benet Salellas i Ignasi Sabater
Descripció del cas: El mes de gener la policia espanyola va fer una sèrie de detencions
de polítics i periodistes independentistes i crítics amb el poder espanyol, sense empara
judicial. Un dels detinguts, l’alcalde de Verges, Ignasi Sabater, estava retingut a la
comissaria de la policia estatal a Girona. Quan el seu advocat Benet Salellas el va anar a
trobar, l’agent que hi havia a la porta el va aturar i no el va deixar passar. Salellas li va dir
que era advocat, però el policia li va respondre que no l’entenia i li va exigir que li parlés
en castellà. Malgrat que Salellas li va dir que tenia el dret de parlar en català, el policia va
continuar barrant-li el pas.				
Font: “La policia espanyola nega l’accés a Benet Salellas a la comissaria de Girona perquè
parla català” (16 de gener de 2019). Vilaweb. <https://ja.cat/ik9yp>			

L’article 3.1 de la Constitució espanyola imposa a tots els ciutadans de l’estat –amb
independència de quina sigui la seva llengua familiar– el deure de conèixer el castellà,
llengua oficial única de l’estat. Aquesta previsió constitucional de caràcter supremacista té
tota mena d’efectes discriminatoris en la legislació més específica.
Així, per exemple, tots els funcionaris tenen l’obligació d’entendre i saber parlar la llengua
castellana, i això fa impossible a la pràctica que l’Administració pública pugui denegar
l’atenció als parlants d’aquesta llengua. Alhora, gairebé la totalitat dels funcionaris de
l’Administració estatal estan exempts de conèixer la llengua catalana, fins i tot quan estan
destinats en territoris on aquesta llengua és l’idioma autòcton, tradicional i d’ús general.
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En absència d’aquesta garantia és molt habitual que els parlants de català vegin vulnerat el
seu dret de parlar en català i ser atesos en aquesta llengua, fins i tot en els casos en què la
legislació específica els ho reconeix. A més, la situació sovint empitjora per la militància de
molts servidors públics en el nacionalisme espanyol, i més encara entre els cossos policials.
Així, l’article 54.11 de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic imposa als servidors
públics l’obligació de garantir que els ciutadans reben l’atenció en la llengua oficial que triïn,
i la Llei Orgànica 9/2015, de Règim de Personal de la Policia Nacional, diu que l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic és d’aplicació supletòria als agents d’aquest cos. Però aquests preceptes
esdevenen paper mullat perquè no hi ha garanties de fer-los complir, i sovint qui ho hauria
de fer hi està militantment en contra.

2 (162). Una treballadora de la Diputació de Barcelona
exigeix a un regidor de Berga que li parli en castellà
perquè diu que no l’entén
Data: 17/01/2019
Administració: Local
Organisme: Diputació de Barcelona

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Eloi Escútia Fors
Descripció del cas: El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Berga Eloi Escútia
era a l’edifici El Vagó del recinte de l’Escola Industrial de Barcelona per a assistir a una
trobada de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. L’edifici és de titularitat de la
Diputació de Barcelona.

propi, sinó d’una empresa adjudicatària i que feia “una substitució puntual” per a la
qual es va “prioritzar la seguretat”. Alhora, la Diputació assegurava que havia requerit a
l’empresa adjudicatària el compliment immediat del plec de prescripcions tècniques, que
incorporava una clàusula per la qual el personal de vigilància havia d’utilitzar el català com
a llengua habitual. 			
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

La resposta de la Diputació de Barcelona al regidor era equívoca perquè deixava entreveure
que l’article 11 de la Llei de Política Lingüística, que imposa el coneixement del català als
treballadors del sector públic, no seria d’aplicació a les empreses adjudicatàries, quan de fet
aquest article no parla ni de funcionaris ni de personal contractat directament, sinó que fa
referència de manera general al “personal al servei de les administracions”.
Així, per bé que la Diputació reconeixia que s’havia comès una infracció perquè també
era una vulneració del plec de contractació per part de l’empresa adjudicatària, intentava
rebaixar la vulneració i treure’n ferro, fins al punt que contraposava l’obligació de conèixer el
català amb la seguretat, com si la Diputació no hagués tingut la capacitat de supervisar les
empreses adjudicatàries i d’exigir-los que complissin la legislació lingüística prèviament, o
com si no hi hagués prou treballadors capacitats per a parlar en català.
Relativitzar els drets lingüístics i contraposar-los a altres principis rectors i criteris
d’oportunitat són, encara ara, pràctiques massa habituals en algunes administracions
catalanes i serveixen per a justificar dèficits evidents, que es poden solucionar, si s’hi posa
voluntat.

Escútia no sabia en quina sala se celebrava la trobada i ho va demanar a una treballadora
que hi havia asseguda a la taula de la recepció. Però la dona el va tallar: “No l’entenc. Parli’m
en castellà.” Escútia es va sorprendre molt però va limitar-se a dir “sala d’actes” per evitar
més discussions, i la dona li va dir que era al tercer pis. Posteriorment el regidor va presentar
una queixa i va demanar a la Diputació que s’assegurés que el personal al servei d’aquesta
institució conegués el català, com hi obliga l’article 11 de la Llei de Política Lingüística.
Un temps després, la Diputació de Barcelona va enviar una resposta al regidor en què
li demanava disculpes i li explicava que la treballadora no formava part del personal
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3 (163). Un agent de la policia espanyola a l’aeroport del
Prat amenaça de denunciar una dona que se li adreça en
català per haver-li “faltat al respecte”

4 (164). Un jutjat ordena, il·legalment, a un advocat
que s’expressi en castellà perquè l’altra part, l’empresa
Orange, al·lega que no entén el català

Data: 07/03/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Data: 08/03/2019
Administració: Central
Organisme: Jutjat de primera instància
núm. 2 de Blanes

Lloc: El Prat de Llobregat
(Baix Llobregat)
Territori: Catalunya

Víctima: Laia P. C.
Descripció del cas: El mes de març Laia P. C., una ciutadana catalana, feia cua al
control de passaports per a no europeus amb el seu marit, de ciutadania egípcia. Quan
un agent de la policia estatal espanyola va adreçar-se a la parella, Laia li va respondre
en català. Aleshores l’agent li ho va retreure i després d’una estona de discussió en què
Laia reivindicava els seus drets lingüístics i l’agent els hi negava, van fer sortir de la cua el
matrimoni i els van enviar a seure en una cantonada mentre en corroboraven les dades.
Passada una estona més, els van tornar a cridar i l’agent va tornar a retreure a Laia que li
parlés en català. També li va dir que demanaria que la sancionessin per haver-li “faltat al
respecte”.				
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
Tornem a trobar un cas en què un agent de policia abusa de la seva situació de superioritat
per a vulnerar els drets lingüístics, intimidar i inhibir els ciutadans que volen exercir-los. Per
una banda hi ha el fet que la policia té, intrínsecament, avantatge en una confrontació amb
un ciutadà perquè es tracta de cossos funcionarials armats, que gaudeixen de presumpció
de veracitat, blindada per la llei. Per una altra banda, en aquest cas concret, com en tants
altres intercanvis entre funcionaris i ciutadans, una disputa que s’allarga resulta molt més
costosa per al ciutadà, que sovint vol fer els tràmits i les obligacions administratives en el
temps més breu possible.
En aquesta mena de relacions descompensades i desiguals és molt fàcil que hi hagi abusos
i maltractaments, sobretot quan hi ha animadversions de caràcter ideològic i no hi ha
mecanismes de control i depuració de responsabilitats.

Lloc: Blanes (Selva)
Territori: Catalunya

Víctima: Jaume Puig
Descripció del cas: L’advocat Jaume Puig litigava en un cas contra l’empresa de telefonia
Orange, una multinacional que també comercialitza productes a Catalunya. El cas es
desenvolupava en un jutjat de la ciutat de Blanes, tot i que el bufet d’advocats que portava
la defensa d’Orange tenia la seu a Madrid. De fet, les grans empreses com Orange tendeixen
a centralitzar els casos en uns pocs bufets que els representen arreu del territori estatal,
i aquests bufets solen estar radicats a Madrid. Després que Puig presentà la demanda,
l’advocat d’Orange va sol·licitar al jutjat que ordenés a Puig de redactar en castellà les
diligències i els escrits o “si s’escau en doble llengua”3, per no haver-ne de sol·licitar la
traducció.
Per bé que segons l’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial les parts d’un judici
tenen el dret de sol·licitar la traducció al castellà de la documentació si al·leguen que
l’ús de les altres llengües oficials els genera “indefensió”, aquest mateix article és molt
clar en establir que aquesta traducció l’ha de fer d’ofici l’Administració de Justícia, per a
no vulnerar el dret de les parts d’expressar-se en la llengua oficial d’elecció. Així doncs,
la petició d’Orange no es podia concedir, perquè qualsevol ordre a Puig que no usés
el català era estrictament il·legal. Tanmateix, és exactament el que va fer la lletrada de
l’Administració de Justícia.
En una diligència d’ordenació datada a 8 de març, la lletrada va concedir la petició
d’Orange i va requerir a Puig que “sens dilació, presenti còpia de la demanda debidament
traduïda al castellà”. Cinc dies després, Puig va presentar un recurs de reposició al·legant
que l’ordre vulnerava la legislació. El jutjat va acabar rectificant.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
3

12

“en su caso doble lengua”.
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Les ordres, il·legals, de no usar el català als jutjats són habituals i són fruit d’una combinació
d’incompetència –de desconeixement de les normes que en teoria han de fer complir–, de
nacionalisme espanyol i de la convicció que l’exercici dels drets lingüístics es pot vulnerar o
inhibir sense que això tingui cap conseqüència negativa. Així, és molt possible que el jutjat
en qüestió sabés que no tenia la potestat legal d’ordenar a una de les parts que usés el
castellà, però que tot i així donés l’ordre, amb la previsió que la part en qüestió evitaria
problemes i se sotmetria a aquella exigència arbitrària.
En aquest sentit, l’informe de discriminacions lingüístiques de l’any 2018 recull un cas en
què un jutjat va ordenar a un advocat que usés el castellà en la documentació i després que
l’advocat se’n va queixar, el jutjat va rectificar, al·legant que no havia estat una ordre, sinó
una petició basada en el desig de “cooperació i bona voluntat entre les parts per a evitar
dilacions en el procés”.

5 (165). Un jutjat exigeix, il·legalment, a un advocat que
tradueixi al castellà la documentació que havia presentat
en català
Data: 15/03/2019
Administració: Central
Organisme: Jutjat de primera instància
núm. 4 de Barcelona

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Carles Franco
Descripció del cas: L’advocat Carles Franco va viure al jutjat de primera instància número
4 de Barcelona una experiència similar a la de l’advocat Jaume Puig, a qui uns dies abans
un jutjat de Blanes li ordenà, il·legalment, de traduir els escrits i les diligències del català al
castellà en un plet amb l’empresa Orange (vegeu la fitxa 4).
Franco litigava en aquest cas contra l’empresa Medical Insurance Company, que també
opera a Catalunya, però comptava amb un advocat que assegurava que no coneixia el
català. En començar el procediment, la defensa de l’empresa va sol·licitar al jutge que es
traduís la documentació de la demanda al castellà. La lletrada de l’Administració de Justícia
Clara Pardo, en comptes de fer-se càrrec d’ofici de la traducció, com estableix la Llei Orgànica
del Poder Judicial, va requerir a la part defensada per Franco que aportés la traducció.

14

Franco, coneixedor dels drets lingüístics reconeguts, va presentar un recurs de reposició
contra aquesta exigència il·legal. Cal remarcar que no és el primer cop que aquest advocat
es troba en situacions com aquesta: el report de discriminacions lingüístiques del 2018 de
la Plataforma per la Llengua recull dos casos en què Franco va rebre exigències il·legals de
traduir documentació al castellà en el context d’un procediment judicial.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

En matèria de llengua, la Llei Orgànica del Poder Judicial és clarament antiigualitària.
L’article 231 d’aquesta llei estableix que el castellà ha de ser la llengua utilitzada en totes
les actuacions dels funcionaris judicials, per bé que també permet que facin servir altres
llengües en els territoris on són oficials si “cap part no s’hi oposa” al·legant que el seu ús
els pot generar “indefensió”. Això significa a la pràctica que la llengua del procediment no
la trien les parts, sinó el jutge, i que qualsevol part pot forçar que el procediment sigui en
castellà, mentre que perquè sigui en català, cal que ho vulguin el jutge i totes les parts.
L’article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial també reconeix el dret de “les parts, els
seus representants i qui els dirigeixi, així com els testimonis i els perits” d’usar les llengües
oficials de cada territori i estableix que les traduccions al castellà que puguin ser necessàries
han d’anar a càrrec de l’Administració de Justícia; però al mateix temps, no hi ha cap requisit
perquè els jutges i els altres funcionaris judicials coneguin cap altra llengua que no sigui el
castellà.
L’article en qüestió és clarament antiigualitari i crea tota mena d’obstacles per a l’ús del
català, fet que ha portat el relator especial sobre els Afers de les Minories Nacionals de les
Nacions Unides i el Comitè d’experts del Consell d’Europa per al compliment de la Carta
Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries a recomanar-ne la modificació perquè, al
seu parer, és contrari a les obligacions d’Espanya en matèria de no-discriminació.
Amb tot, és significatiu que fins i tot els pocs drets que l’article 231 de la Llei Orgànica del
Poder Judicial reconeix als catalanoparlants siguin vulnerats tan sovint pels qui, en principi,
tenen encomanat de vetllar pel compliment de la legislació. La ignorància en matèria de drets
lingüístics i el nacionalisme espanyol militant de bona part de la judicatura i el funcionariat
judicial es tradueixen tant en vulneracions directes de l’articulat com en sentències que el
reinterpreten per a rebaixar encara més l’oficialitat del català en aquest àmbit.
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Així, la pràctica habitual de concedir automàticament la “indefensió” a qualsevol qui la
demana no es deriva del text de l’article en qüestió. A més, la concessió de la indefensió
a persones jurídiques té poc sentit, més encara quan es tracta d’empreses que operen a
Catalunya, i que per tant estan subjectes a l’obligació d’usar el català en la prestació de
serveis. De fet, sovint a aquestes empreses se’ls concedeix la indefensió perquè contracten
advocats que no parlen en català; però el text de l’article 231 no esmenta que la indefensió
sigui aplicable a les defenses, sinó tan sols a “les parts”. I aquí cal fer notar que en un altre
punt, el mateix article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, distingeix “les parts” i “els
seus representants” de manera clara.

6 (166). Hisenda ordena als seus treballadors
que no ofereixin l’atenció telefònica en català
Data: Abril del 2019
Administració: Central
Organisme: Agència Tributària

Lloc: Indeterminat
Territori: Catalunya

Víctima: Els ciutadans catalanoparlants
Descripció del cas: El 4 d’abril un treballador de l’Agència Tributària de l’estat espanyol a
Catalunya que assistia telefònicament els contribuents per a ajudar-los a fer la declaració
de la renda va veure que l’Agència havia publicat a la intranet laboral la instrucció de no
fer ús de les llengües “cooficials”, en referència al “català”, el “valencià” i el gallec, si els
contribuents no hi insistien de manera reiterada. Fins l’any anterior, el servei d’atenció
telefònica en aquestes llengües s’oferia d’entrada, però el 2019 les instruccions eren que
no es podia parlar en català o gallec sense una petició reiterada del ciutadà, perquè en
sol·licitar la cita no és possible optar per un idioma cooficial”4.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
El Tribunal Constitucional espanyol ha reconegut que la declaració estatutària d’oficialitat
d’una llengua obliga totes les administracions en el territori en qüestió a respectar aquesta
oficialitat i permetre l’accés dels ciutadans als serveis en aquesta llengua (STC 134/1997, de
4

“al solicitar la cita no es possible optar por ningún idioma co-oficial [sic]”.
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17 de juliol, FJ 2; i 253/2005, d’11 d’octubre, FJ 10). És per aquesta raó que l’article 54.11 del
text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic imposa als treballadors públics el
deure de garantir que els ciutadans puguin accedir als serveis parlant en la llengua oficial
de la seva elecció.
Les instruccions d’Hisenda als seus telefonistes vulneren clarament aquestes obligacions,
encara que intenten fer-ho sense oposar-s’hi de manera directa i frontal. El fet que un
ciutadà hagi d’insistir per poder gaudir d’un dret que té reconegut significa a la pràctica que
l’Administració vulnera el dret dels qui manifesten voler-lo exercir però, per la raó que sigui,
no poden o no volen reivindicar-lo de manera reiterada.

7 (167). Una cartera no li vol lliurar un paquet perquè
“yo no hablo vuestra jerga”
Data: Abril del 2019
Administració: Central
Organisme: Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A., S.M.E

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Pau A.
Descripció del cas: Pau A. havia adquirit un producte al portal web de l’empresa de
compres a distància i enviaments Amazon. Uns dies després, una treballadora de l’empresa
pública espanyola Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA, “Correos”, va presentar-se-li
a casa per lliurar-li el paquet. Quan aquesta li va demanar el número del document oficial
d’identitat, Pau l’hi va dir en català. La dona el va tallar i li va dir, despectivament: “jo no
parlo el vostre galimaties”5.
Pocs dies després, la mateixa cartera es va tornar a presentar a la porta de casa de Pau A.
per lliurar-li una carta certificada. Quan ell li va dir el número del carnet de nou en català,
la dona es va posar molt violenta i va intentar prendre-li la carta de les mans. Pau s’hi va
resistir i la dona el va amenaçar de fer venir la policia. Finalment, entre insults i amenaces
(“sinvergüenza”, “esto no va a quedar así, yo no tengo que hablar catalán en Correos”), la
dona va telefonar al seu cap.
5

“yo no hablo vuestra jerga”.

17

“A l’autoritat se li parla en espanyol.
O em parles en espanyol o no passes.”

Quan aquest es va presentar al lloc dels fets, es va mostrar indiferent quant a l’actitud
de la cartera i es va limitar a requerir el número d’identitat de l’home i a dir-li que, si ho
volia, podia tramitar una queixa a “Correos”. Quan Pau ho va fer, va rebre de l’empresa
pública una resposta de disculpes estandarditzada, com si s’hagués queixat d’un retard. La
resposta no entrava en l’explicació del problema ni explicava quines mesures correctives es
prendrien per a garantir els drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

8 (168). Una metgessa li diu que si vol ajuda li ha de parlar
en castellà
Data: 02/05/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Centre de Salut
de Campanar II

Lloc: Valencià (Horta)
Territori: País Valencia

Víctima: Mònica R.
La situació viscuda per Pau A. seria impensable per a un castellanoparlant. En primer lloc,
tots els servidors públics estan obligats a conèixer aquesta llengua, com de fet ho estan
tots els ciutadans. Un castellanoparlant té garantit constitucionalment el privilegi d’ésser
entès arreu del territori, molt en especial pels treballadors del sector públic. En segon lloc,
l’exhibició d’actituds xenòfobes i hostils envers un castellanoparlant per part d’un servidor
públic hauria estat motiu d’una àmplia cobertura mediàtica, grans crítiques, resolucions i
condemnes polítiques, d’un expedient administratiu de depuració de responsabilitats i de
grans mostres de suport a la persona que hauria patit la discriminació per part de tota mena
de sectors socials.
En canvi, per als catalanoparlants, que no pertanyen a la categoria del ciutadà privilegiat
per la Constitució espanyola –el “ciutadà normal”, per al qual està pensat i estructurat l’estat
espanyol–, aquesta mena d’agressions són sovint ignorades o relativitzades. És això que fa
possible que tota mena de petits dictadors se sentin plenament habilitats per a menysprear
en públic el català i els seus parlants i denegar-los-en els drets, fins i tot els que els estan
reconeguts legalment. De fet, aquests agressors dels drets lingüístics fins i tot poden apel·lar
al perfil de la legislació, generalment antiigualitari –sobretot al fet que els treballadors
de l’Administració General de l’Estat no estan obligats a conèixer el català– per a donar
cobertura a la seva intolerància ideològica.

Descripció del cas: El mes de maig Mònica R. va anar al seu centre de salut de la ciutat de
València. Mònica tenia una afonia greu des de feia dies i semblava que no se li atenuava.
Un cop la metgessa la va rebre, Mònica li va dir unes poques paraules en valencià: “fa
quatre dies que estic afònica”. La treballadora pública la va tallar de seguida i li va exigir
que parlés en castellà: “no entenc el valencià, així que si vol que l’ajudi...”6. Mònica es va
veure obligada a canviar de llengua per a rebre l’atenció.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
L’actitud de la metgessa és contrària a l’Estatut d’Autonomia del País Valencià, que en
l’article 9 estableix que “els ciutadans valencians tindran dret a dirigir-se a l’Administració
de la Comunitat Valenciana en qualsevol de les seues dos llengües oficials i a rebre resposta
en la mateixa llengua utilitzada”. Per bé que molts treballadors públics valencians no estan
obligats a saber català de manera individual, sí que tenen l’obligació d’assegurar-se que els
ciutadans reben l’atenció en aquesta llengua, i l’Administració s’ha d’organitzar de manera
que aquesta atenció estigui garantida.
Les situacions de vulneració dels drets lingüístics en l’Administració, que són molt habituals
i resulten especialment greus en un àmbit tan sensible com l’atenció mèdica, només
desapareixeran quan hi hagi un requisit general per a tots els treballadors públics de conèixer
el català, de la mateixa manera que ja estan obligats a saber castellà. Un cop establert, és
clar, aquest requisit s’ha de fer complir, altrament és com si no hi fos: a Catalunya, l’article
11 de la Llei de Política Lingüística imposa als treballadors públics el deure de conèixer el
català i a l’Administració l’obligació d’assegurar-se que acrediten aquests coneixements en
els processos selectius, però en la pràctica molts treballadors del sistema sanitari públic
ignoren la llengua i creen tota mena de problemes als usuaris que la parlen.
6
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9 (169). La policia local a un ciutadà: “A Alacant l’idioma
oficial és l’espanyol. No entenc el seu dialecte”

vinculants per a determinats cossos (en general s’al·lega per als estatals, però de vegades
també per als locals).

Data: 10/05/2019
Administració: Local
Organisme: Policia municipal d’Alacant

En el fons, totes aquestes classes d’arguments són meres justificacions d’una actitud
catalanòfoba i autoritària que sovint resta impune. En el cas que ens ocupa és evident que
l’actitud dels policies no s’explica només pel desconeixement absolut de les normes que
protegeixen els drets lingüístics, sinó que es percep una hostilitat manifesta envers els parlants
de català quan titllen la llengua de “dialecte” i opten per insultar el ciutadà i mofar-se’n.

Lloc: Alacant (Alacantí)
Territori: País Valencia

Víctima: Juan Antonio P. F.
Descripció del cas: Juan Antonio P. F. circulava per la ciutat d’Alacant amb el seu
vehicle quan un agent de la policia municipal que conduïa una motocicleta el va aturar
perquè, al seu judici, havia infringit el codi de circulació. Amb el cotxe ja aturat, l’agent
de la motocicleta i un altre policia municipal que s’hi havia afegit van demanar-li que
s’identifiqués i els donés l’adreça.
Quan Juan Antonio va respondre en valencià, un dels agents li va dir de manera molt
displicent i menyspreativa que “no l’entenc, parli’m en espanyol”. Juan Antonio va recordarli que tenia dret de parlar en valencià, però l’agent va insistir: “parli espanyol”. L’altre agent
va afegir que “a Alacant l’idioma oficial és l’espanyol”. Com que Juan Antonio no cedia, els
agents van començar a fer valoracions impròpies i comentaris insultants, com “no entenc
el seu dialecte”.
En veure que els agents no accedien a acudir al secretari municipal perquè donés
assistència jurídica sobre el dret de parlar en valencià, el ciutadà es va veure coaccionat,
va acabar cedint i es va passar al castellà. Davant de tanta arbitrarietat, i perquè la còpia
de la denúncia que els agents li van donar era il·legible, Juan Antonio va demanar-los que
s’identifiquessin, fet a què els obliga la llei. Tanmateix, els policies van negar-s’hi i encara
van fer més mofa del ciutadà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

És habitual que els funcionaris que discriminen per motius lingüístics s’emparin en legislació
fictícia i ignorin la normativa que protegeix efectivament els drets dels parlants. En aquest
sentit, són habituals tres classes d’asseveracions: 1) que el català no és en realitat oficial;
2) que l’oficialitat del castellà i el deure de conèixer-lo implica el deure d’expressar-se en
aquesta llengua; 3) que els estatuts d’autonomia i les normes autonòmiques no són de fet

10 (170). Un metge del PAC de Manacor diu a una ciutadana
de 76 anys que gairebé no sap parlar castellà que l’ha de
parlar si vol ser atesa
Data: 15/05/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: PAC de Manacor

Víctima: Una ciutadana de Manacor de 76 anys
Descripció del cas: El mes de maig una ciutadana de Manacor de 76 anys va anar al Punt
d’Atenció Continuada –el centre de salut– de la ciutat. La dona, de llengua primera catalana,
i l’única que dominava, va explicar el mal que tenia al metge, però el treballador públic la va
interrompre bruscament i li va dir que li parlés en castellà o que no l’entendria. La senyora
li va respondre que no el parlava bé i s’hi embullava, però l’home es va mantenir inflexible: :
“Si vol ser atesa, haurà de parlar en espanyol”7. La dona, angoixada, ho va intentar, però no
se’n sortia gaire bé, i el metge no va entendre moltes de les coses que li explicava i no li va
fer cap recomanació. La dona va sortir de la consulta sense cap remei pel mal que tenia i,
segons el que el seu fill va dir posteriorment, es va sentir “impotent i inculta”.
Font: A. G. (2019). “Metge del PAC de Manacor a pacient de 76 anys: ‘Si quiere ser atendida
deberá hablar en español’”. Diari de Balears (17 de maig) <https://ja.cat/Pmh0y>
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Lloc: Manacor (Mallorca)
Territori: Illes Balears

“si quiere ser atendida deberá hablar en español”.
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La inexistència del deure generalitzat i immediat de conèixer el català per part dels
treballadors de la sanitat pública balear origina situacions com la descrita, en què no es van
vulnerar només els drets lingüístics d’una ciutadana catalanoparlant, sinó també el dret de
rebre atenció mèdica.
Al mateix temps cal indicar que la normativa antiigualitària no és responsable en exclusiva
de la situació, ja que el metge tenia l’obligació de garantir que la ciutadana rebés l’atenció
en català per part d’un altre professional, si ell no hi estava capacitat. Això està establert
expressament en l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (article 54.11).
A més, la Llei de Normalització Lingüística de les Illes Balears proclama el dret de comunicarse en català amb les administracions públiques en territori balear (articles 2 i 8). En aquest
sentit, el posat altiu i brusc del metge i la seva inflexibilitat mostren que darrere d’aquesta
discriminació lingüística no hi havia només una qüestió de normativa, sinó també un
prejudici de catalanofòbia militant.

11 (171). Posen un 0 en innovació educativa a una
sol·licitant d’un curs de formació de professorat perquè
presenta els títols acreditatius en català
Data: Maig de 2019
Administració: Central
Organisme: Ministeri d’Educació,
Cultura i Esport

Lloc: Igualada (Anoia)
Territori: Catalunya

Víctima: Marta M. I.
Descripció del cas: Marta M. I., una professora de secundària d’Igualada, va presentar
una sol·licitud al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport per a assistir a uns cursos d’estiu
per a la formació permanent del professorat que oferien el mateix ministeri i la Universitat
Internacional Menéndez Pelayo. A la sol·licitud, hi havia d’ajuntar els mèrits, que
determinarien la seva posició en la llista d’admesos i no admesos. En la resposta li deien
que no havia estat admesa.
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En comprovar la puntuació va veure que li havien posat 0 punts en l’apartat d’innovació
educativa i cursos de formació. Estranyada, va enviar un correu al ministeri per demanar
que la hi revisessin. En la resposta que va rebre li explicaven que “segons l’article 15 de la
llei del procediment administratiu, la documentació que cal presentar en una convocatòria
de caràcter nacional ha de ser presentada en castellà”8. A més, afegien que “pot sol·licitar
els seus extractes de formació en bilingüe i la seva conselleria està obligada a atendre la
seva petició”9.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

A l’estat espanyol només rep un reconeixement ple una sola de les comunitats lingüístiques
autòctones, la castellana. La Constitució espanyola estableix, en l’article 3.1, que el castellà
és la llengua oficial del conjunt de l’estat i imposa a tots els ciutadans el deure de conèixerlo, mentre que en l’article 3.2 limita la possibilitat de fer oficials altres llengües als territoris
concrets en què s’han parlat tradicionalment. Es tracta d’un marc supremacista que
privilegia, simbòlicament i en drets, una sola de les comunitats que l’integren i hi supedita
la resta de grups, als quals dona un reconeixement simbòlic inferior i els reconeix uns drets
més limitats.
En aquest marc, els catalanoparlants no tenen el dret de comunicar-se en la llengua
pròpia amb l’Administració General de l’Estat si l’organisme en qüestió no es troba en un
territori tradicionalment catalanoparlant i en què el català sigui oficial, mentre que els
castellanoparlants poden usar la seva llengua amb qualsevol administració i en qualsevol
circumstància.
De la mateixa manera, els documents oficials en català no tenen validesa per a l’Administració
comuna fora dels territoris on el català és oficial, encara que aquesta Administració comuna
també es manté amb els impostos de milions de catalanoparlants i pren decisions que
afecten les seves vides.

“siguiendo el artículo 15 de la ley del procedimiento administrativo, la documentación a presentar en
una convocatoria de carácter nacional debe ser presentada en castellano”.
9
“puede solicitar sus extractos de formación en bilingüe y su consejería está obligada a atender a su
petición”.
8
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12 (172). Dos policies estatals denuncien un repartidor que
els recrimina, en valencià, que ocupen el carril bici

l’Interior va negar que els fets s’haguessin produït, i que s’hagués discriminat ningú per
parlar en valencià, tot i que els policies ho havien reconegut en seu judicial.

Data: 20/06/2019
Administració: Central
Organisme: Policia espanyola

Font: “Un veí d’Elx denuncia haver sigut detingut per parlar en valencià”. Diari la Veu (16
de juliol de 1919). <https://ja.cat/BPjxH>; “Els policies acusats de discriminació per ús del
valencià i abús de poder demanen disculpes”. Actualitat Valenciana <https://ja.cat/zatAw>

Lloc: Elx (Baix Vinalopó)
Territori: País Valencià

Víctima: Jafet Pinedo
Descripció del cas: Jafet Pinedo, un cuiner d’Elx que també reparteix menjar a domicili
professionalment, circulava pel carril bici per anar a lliurar una comanda. Durant el trajecte
va haver de sortir del carril bici perquè dos turismes no identificats hi estaven estacionats i
li impedien el pas.
Pinedo va veure que dins dels vehicles hi havia dues persones, els va retreure que
s’estiguessin allà i va continuar el seu camí. Aleshores els vehicles el van seguir, fins que un
poc més endavant va haver de parar, perquè li barraren el pas. Els ocupants eren policies
estatals, que van exigir-li que s’identifiqués i van escorcollar-lo. Els agents també van exigir
a Pinedo que no els parlés en valencià i quan el ciutadà es va negar a canviar de llengua el
van traslladar a la comissaria i el van denunciar, explícitament, perquè es mantenia parlant
en valencià tot i l’exigència que li feien de parlar en castellà. Quan li van tornar la bicicleta,
tenia les rodes punxades.
La denúncia dels policies no tenia cap fonament jurídic perquè, com ha reconegut el
Tribunal Constitucional espanyol mateix, l’oficialitat estatutària d’una llengua crea
automàticament el dret d’usar-la amb totes les Administracions, també l’estatal. En
compliment d’això, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic imposa als treballadors públics el
deure de garantir que els ciutadans són atesos en la llengua oficial que trien.
Pinedo es va posar en contacte amb la Plataforma per la Llengua, que es va fer càrrec de
la seva defensa i va denunciar els policies espanyols que li havien vulnerat el dret de parlar
en valencià. Finalment, en un acte de conciliació, els agents de la policia espanyola van
reconèixer que havien vulnerat els drets de Pinedo i li van demanar perdó, per la qual cosa
ell va retirar la denúncia que havia posat contra ells.

És freqüent que els agents de policia que discriminen ciutadans catalanoparlants perquè
es mantenen en la seva llengua els denunciïn. Tanmateix, aquestes denúncies solen estar
fonamentades en acusacions falses que obvien el motiu real de la disputa. Això es deu al fet
que el dret de parlar en català amb l’Administració allà on és oficial, per bé que sovint negat
i vulnerat, és plenament reconegut.
Els obstacles que els catalanoparlants troben per a expressar-se en la llengua pròpia amb
l’Administració no són de reconeixement formal, sinó que deriven de dues circumstàncies
diferents: l’absència de reglaments i protocols concrets que obliguin l’Administració a
garantir que en totes les circumstàncies hi haurà disponibles treballadors capacitats en
català, i la força que té entre els funcionaris de l’estat el nacionalisme espanyol tradicional,
amb un supremacisme castellà inherent, i intolerant quant a la diversitat lingüística.
El cas de Jafet Pinedo és singular, no perquè fos víctima d’una discriminació catalanòfoba
ni perquè els discriminadors l’acabessin denunciant a ell, sinó perquè aquests van ser tan
maldestres que el van denunciar, explícitament, per allò que havia fet: parlar en la seva
llengua.
Addicionalment, cal destacar la negació per part del govern espanyol que els fets s’haguessin
produït, tot i el reconeixement que els agents en qüestió n’havien fet en seu judicial, perquè
prova que no hi ha mecanismes reals per a castigar la vulneració dels drets lingüístics i que,
de fet, els superiors i els responsables polítics solen encobrir els discriminadors.

Paral·lelament, uns diputats de la cambra baixa del parlament espanyol van demanar
explicacions del cas en una pregunta parlamentària al govern espanyol. El Ministeri de
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“A l’autoritat se li parla en espanyol.
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13 (173). Un vigilant de seguretat de la festa major de
Vinaròs vexa uns joves perquè li parlen en valencià
Data: 25/06/2019
Administració: Local
Organisme: Regidoria de Cultura,
Festes, Tradicions i Joventut

Lloc: Vinaròs (Baix Maestrat)
Territori: País Valencià

14 (174). “A l’autoritat se li parla en espanyol. O em parles
en espanyol o no passes” . La Guàrdia Civil discrimina una
treballadora de l’Aeroport de Palma, li posa una denúncia
il·lícita i el fill d’un agent li trenca el vidre del cotxe
10

Data: 25/06/2019
Administració: Central
Organisme: Guàrdia Civil

Lloc: Palma (Mallorca)
Territori: Illes Balears

Víctima: Manuel P. i acompanyants
Descripció del cas: Manuel P., un jove de Vinaròs, celebrava la festa major de la ciutat
amb un grup d’amics. En un moment determinat, un vigilant de seguretat contractat per
l’ajuntament els va indicar que s’havien de moure d’on eren asseguts perquè allà no s’hi
podia estar. Els joves li van respondre en valencià, i això va agitar molt el vigilant, que va
respondre’ls de mala manera que li parlessin en espanyol. Quan els joves van negar-se a
canviar d’idioma, l’home els va continuar vexant i els va dir que anaven drogats. A més, es
va negar a identificar-se quan els agredits li ho van demanar.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

La desigualtat de partida entre grups lingüístics instaurada per la Constitució i les lleis
espanyoles fa que la totalitat dels parlants de les llengües autòctones de l’estat diferents del
castellà a la pràctica coneguin aquesta llengua, mentre que una bona part de la població
castellanoparlant és monolingüe fins i tot als territoris en què la llengua tradicional no és
el castellà.
Aquest statu quo comporta que els parlants de castellà tenen garantit a la pràctica el dret de
ser entesos per tothom a tot arreu –amb independència de si el castellà és la llengua pròpia
del territori i del nombre de parlants nadius que hi té–, mentre que els parlants de català
sovint troben obstacles i impediments per poder-se expressar en la llengua pròpia.
Aquesta situació de discriminació i minva de drets es produeix fins i tot davant de les
administracions regionals i locals i de les empreses que aquestes administracions
contracten, ja que sovint s’apliquen criteris de selecció de personal que no tenen en compte
els drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants.

Víctima: Paula Rotger
Descripció del cas: Paula Rotger, una treballadora de l’aeroport de Palma, tenia una
reunió de feina en una sala de l’aeroport. En passar pel control de seguretat, l’arc detector
de metalls sonà i un agent de seguretat l’escorcollà, però no li va trobar res de sospitós, de
manera que la deixaren passar i ella s’encaminà cap a la sala on tenia la reunió.
A mitja reunió, uns agents de la Guàrdia Civil van interrompre la reunió i van demanar
a Paula que els acompanyés per tornar a passar el control de metalls perquè volien
assegurar-se que tot s’havia fet correctament. Després d’identificar-se amb el document
d’identitat i la tarja que acreditava que treballava per a l’agència aeroportuària espanyola
(AENA), Paula va tornar a passar el control i aquest cop l’arc detector no va sonar.
Quan un dels agents que hi havia allà li va indicar que se’n podia anar, Paula li ho va agrair en
català, expressant alleujament perquè “a la fi ja no sona”. El policia, en sentir-la parlar català
es va excitar molt i li va etzibar: “a l’autoritat se li parla en espanyol”, frase que va repetir
més d’una vegada. Finalment va sentenciar: “o em parles en espanyol o no passes”. Paula,
tot i l’angoixa que sentia, li va dir que ella era catalanoparlant i que tenia el dret de fer ús
de la seva llengua i que no se li podia exigir de canviar d’idioma. Aleshores l’agent agressor
li va barrar el pas i es va inventar l’excusa que Paula s’havia negat a passar el control. La
treballadora no va poder tornar a entrar al recinte i es va perdre la reunió de feina.
Posteriorment, Paula es va assabentar que l’agent de la Guàrdia Civil havia interposat una
denúncia falsa contra ella a l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per “posar en perill
la seguretat aeroportuària” i que s’enfrontava a una possible multa de fins a 200.000 €.

10
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Tot i que la versió del policia tenia llacunes importants (si Paula s’hagués saltat el control
l’haurien retinguda i li haurien retirat la tarja d’identificació), la Delegació del Govern
espanyol va tancar files amb el funcionari i va negar que hi hagués hagut cap discriminació
lingüística. A més, aquesta denúncia li va comportar que AENA li denegués l’entrada a
l’aeroport durant 30 dies, fet que la va deixar apartada del lloc de treball i de la manera de
guanyar-se la vida.
El mes de setembre, després d’haver-se reincorporat, el cotxe de Paula va aparèixer
ruixat de pintura i amb expressions anticatalanes marcades sobre el vidre i el xassís.
Posteriorment, un home que es va identificar com el fill d’un guàrdia civil li va trencar el
vidre del cotxe i la va denunciar per “coaccions”. La dona, molt afectada per l’agressió i les
amenaces, va dir que no tenia dubtes que patia represàlies a causa de la seva denúncia per
agressió lingüística.
Font: A. G. (2019). “Un Guàrdia Civil li diu una treballadora de l’aeroport: “O me hablas en
español o no pasas”. Diari de Balears (27 de juny). <https://ja.cat/yFajN>; Redacció (2019).
“S’enfronta a 200.000 euros de multa després de parlar en català a un guàrdia civil” (30 de
juliol). Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. <https://ja.cat/o68AG>; Miquel Adrover
(2019). “Pintan el coche de la mujer que denunció discriminación lingüística en el aeropuerto
de Palma”. Diario de Mallorca (9 de setembre). <https://ja.cat/FuZpy>

La impunitat de què gaudeixen els qui discriminen els drets lingüístics, i molt en particular
quan són membres de cossos armats, és tan gran que en els casos més extrems poden
produir-se agressions físiques, amenaces i coaccions molt greus. En aquest sentit, l’agressió
i l’amenaça no són tan sols un greuge entre particulars, sinó que serveixen per a mantenir
les desigualtats i la jerarquia entre grups lingüístics que propugna el nacionalisme espanyol,
de caràcter marcadament supremacista. Amb la violència i l’amenaça de violència, els
funcionaris agressors de tendència nacionalista espanyola i el seu entorn fomenten un
clima d’inseguretat i temor entre els parlants de català que els inhibeix d’exercir els seus
drets amb normalitat.

15 (175). Telefona al consultori de salut del poble i
l’administrativa li exigeix que li parli en castellà perquè no
sap valencià
Data: 18/07/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Consultori Auxiliar
(Conselleria de Sanitat)

Lloc: Beniparrell (Horta)
Territori: País Valencià

Víctima: Francesc P.
Descripció del cas: Francesc P., un ciutadà de Beniparrell, va trucar al centre de salut
del municipi per a demanar els resultats d’una analítica del seu pare. Francesc, que és
valencianoparlant, ho va demanar en la seva llengua, com li era habitual. L’administrativa
que s’hi va posar, però, li va respondre: “Què diu? No l’entenc”. Francesc, molest, li va
respondre que tenia el dret de parlar en valencià. Però l’administrativa no va voler atendre
a raons, va insistir que no sabia valencià i va exigir-li que parlés en castellà, sense donar-li
cap alternativa que no li vulnerés el dret que tenia reconegut.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

L’article 9 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana no només obliga
l’Administració autonòmica a respectar que els ciutadans s’hi comuniquin en valencià,
sinó a respondre’ls en la mateixa llengua. Tanmateix, l’absència d’un deure generalitzat de
coneixement del valencià aplicable a tots els funcionaris i treballadors públics autonòmics
fa que aquest deure de respondre en valencià no sigui directament exigible als treballadors
particulars. En tot cas, la treballadora del centre de salut de Beniparrell tenia l’obligació de
garantir que el ciutadà que se li adreçava en valencià rebés l’atenció en aquesta llengua, tant
per la previsió general de l’article 9 de l’Estatut com perquè l’article 54.11 de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic la hi obliga expressament com a treballadora pública.
El cas de Francesc P., al marge de possibles actituds intolerants personals de la treballadora
del consultori, mostra que la dona possiblement no coneixia les seves obligacions en
matèria de drets lingüístics i que el centre de salut tampoc no havia establert els mecanismes
adients perquè aquests drets fossin respectats i perquè els ciutadans valencianoparlants
disposessin sempre de l’atenció en la seva llengua. La situació també és sorprenent fins a
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cert punt perquè a final del 2018, i per pressió de la Plataforma per la Llengua, la Generalitat
Valenciana va aprovar un protocol d’actuació dins del sistema sanitari per a garantir que no
es negués l’atenció en valencià a ningú.

d’educació, Josep Puig. Allà van explicar als funcionaris que l’oficialitat estatutària del
català, segons el Tribunal Constitucional espanyol, obligava l’Administració Central de
l’Estat en territori català a acceptar-ne l’ús i la validesa. Tanmateix, l’alt inspector i els
funcionaris allà presents van mantenir-se inflexibles i van al·legar que “ningú no s’havia
queixat mai” i que rebien ordres de fer-ho així.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

16 (176). Ve expressament d’Alemanya perquè li postil·lin
internacionalment el certificat de notes universitàries i
la Delegació del Govern espanyol s’hi nega perquè és en
català
Data: 22/07/2019
Administració: Central
Organisme: Delegació del Govern
espanyol

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Josep Maria P.
Descripció del cas: Josep Maria P. és un català que viu a Alemanya. Per qüestions
acadèmiques i laborals necessitava que el govern espanyol li validés internacionalment el
títol de doctor enginyer i el certificat de notes amb quelcom que es coneix com “la postil·la
de l’Haia”. Per aquest motiu va desplaçar-se a Barcelona uns dies expressament des
d’Alemanya per a recollir els documents en qüestió.
A la universitat li van lliurar el títol en una versió bilingüe en català i castellà i li van oferir
el certificat de notes en una versió monolingüe en la llengua que preferís. Com que Josep
Maria és catalanoparlant, el va demanar en català. Un cop va tenir els dos documents, va
portar-los a l’Oficina de l’Alta Inspecció Educativa del govern espanyol, al carrer de Bergara
de Barcelona. Allà els funcionaris li van dir que només li podien postil·lar el títol, perquè era
també en castellà, però el certificat de notes no, perquè l’estat no certificava documents en
català.

L’ordenament constitucional espanyol crea una jerarquia de comunitats lingüístiques en
què una d’elles, la castellana, té drets lingüístics plens a tot el territori estatal i unes altres,
les que parlen la resta de llengües autòctones, només tenen uns drets, més limitats, en els
territoris específics en què la llengua s’hi parla tradicionalment i hi ha estat declarada oficial
en un Estatut d’Autonomia.
En aquest sentit, el Tribunal Constitucional espanyol considera que l’oficialitat estatutària
de les llengües diferents del castellà només obliga l’Administració General de l’Estat en
els territoris en què regeix l’Estatut d’Autonomia corresponent. Això genera situacions
discriminatòries de tota mena quan els ciutadans de les llengües autòctones diferents del
castellà s’han de comunicar amb institucions generals que no tenen la seu en un territori
en què la seva llengua és oficial, fins i tot en els casos en què aquestes institucions hi tenen
jurisdicció.
El cas és que les maneres d’actuar discriminatòries sovint no estan contingudes allà on
la normativa discriminatòria ho permet: la tendència natural en un sistema esbiaixat de
partida i amb una Administració general identificada únicament amb un grup de parlants
és de vulnerar els drets lingüístics dels parlants no privilegiats fins i tot allà on els són
reconeguts expressament.
És aquest precisament el cas de l’Oficina de l’Alta Inspecció Educativa del govern espanyol a
Barcelona: tot i que opera en un territori en què el català és oficial i malgrat que el Tribunal
Constitucional espanyol ha dit que l’oficialitat del català obliga l’Administració General de
l’Estat a Catalunya, l’Oficina rebutja sistemàticament els documents en català i crea un
perjudici absolutament arbitrari als ciutadans catalanoparlants.

Quan es va posar en contacte amb la Plataforma per la Llengua, uns treballadors de
l’entitat el van acompanyar per tornar-ho a intentar, i fins i tot van parlar amb l’alt inspector
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17 (177). L’incorporen a un estudi de salut per a pacients
d’una malaltia rara i li diuen que no li poden donar la
documentació, els tests i els consentiments en català
perquè només hi són en castellà
Data: 31/07/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Centre de Salut Canal Salat
de Ciutadella

Lloc: Ciutadella (Menorca)
Territori: Illes Balears

Víctima: Benet Salellas i Ignasi Sabater
Descripció del cas: Joan C. C. pateix de malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC),
una malaltia rara que li crea problemes de respiració i que pot ser molt perillosa si no es
tracta de manera adequada. En una de les visites al centre de salut primària de la seva
població de residència, Ciutadella, li van oferir d’incorporar-se a un estudi de salut d’un
any de durada per a millorar l’atenció de malalts de MPOC. Participaven en l’estudi una
vuitantena de pacients del centre, als quals es feien anàlisis i un seguiment personalitzat.
Joan va acceptar l’oferiment i es va incorporar a l’estudi. Quan al centre li van lliurar en
mà la documentació necessària, Joan va adonar-se que només estava redactada en
castellà. Tots els tests, les diapositives explicatives i els documents de consentiment eren
exclusivament en aquesta llengua. Quan el pacient ho va fer notar a la metgessa, la dona es
va excusar i li va dir que aquest material no existia en català i que només l’hi podia donar
en castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

La discriminació lingüística és com un iceberg: una petita part és ben visible, però la
major part del conjunt no ho és. La discriminació lingüística no es manifesta sempre amb
comportaments obertament hostils o intolerants. En bona part, la desigualtat en els drets
lingüístics és estructural i no té protagonistes clars, individualitzables.
La metgessa que va dir a Joan C. C. que la documentació informativa i de conformitat
no existia en català no tenia necessàriament cap actitud contrària a la llengua catalana.
És possible que qui va preparar la documentació tampoc no la hi tingués. Tot i així, la
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impossibilitat de signar els documents en català i d’obtenir la informació en aquesta llengua
implica la relegació simbòlica i real dels catalanoparlants en el seu territori propi, allà on la
llengua s’ha parlat ininterrompudament durant segles.
Per a Joan C. C., en el fons, el resultat és el mateix que si algú l’hagués menyspreat
directament, que si algú li hagués dit que la seva llengua era inferior, que ell era menys que
algú que parla en castellà.

18 (178). El sanitari d’una ambulància a la filla d’una
pacient que li parla en valencià: “Visca Espanya,
visca el rei, visca l’ordre i la llei!” 11
Data: Juliol de 2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Servei d’urgències
mèdiques 112

Lloc: Sant Vicent de Raspeig (Alacantí)
Territori: País Valencià

Víctima: Irene G. i la seva mare
Descripció del cas: El mes de juliol Irene G. va trucar al servei d’urgències 112 per a
reclamar una ambulància a Sant Vicent de Raspeig per una complicació mèdica que patia
la seva mare. Quan l’ambulància hi arribà, Irene es va encarregar de parlar amb els sanitaris
per a informar-los del problema de sa mare.
Quan un dels sanitaris va veure que Irene els parlava en valencià, la va tallar: “¿Qué dice?
Hábleme en castellano”. Però Irene va continuar parlant en valencià i les respostes de
l’home feien evident que entenia tot el que li deia. Tot i així, el sanitari va continuar insistint
que Irene havia de parlar en castellà. En aquell moment Irene estava molt angoixada, i li
va dir: “Si no m’entén, per què em contesta a tot el que li dic? A més, em fa mal el cor i tinc
ansietat”. Però el treballador, en comptes de canviar d’actitud, encara la va voler humiliar
més i va cridar, exaltat: “Visca Espanya, visca el rei, visca l’ordre i la llei!”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
11

“¡Viva España, viva el rey, viva el orden y la ley!”.
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Aquest cas és senzillament de militància nacionalista espanyola i de conviccions
supremacistes castellanes. És indicador del grau d’intolerància del sanitari que, tot i que
entén el català, exigeix reiteradament a una persona en una situació de vulnerabilitat i
angoixa evidents que parli en castellà.

Quan Ferran li va respondre que telefonava a una seu de Xàtiva, on el valencià és un
idioma oficial, la dona va mantenir-se impassible en la negativa d’atendre’l si no parlava en
castellà. En aquell moment, el ciutadà va demanar a la treballadora que s’identifiqués per
a posar una reclamació, i la dona va penjar-li el telèfon.

És igualment revelador el fet que no temi que de la humiliació i l’abús d’una persona
catalanoparlant es derivi cap mena de sanció o conseqüència negativa. A aquesta sensació
d’impunitat hi contribueix l’actitud de les administracions, també les autonòmiques, que
solen relativitzar i negar els casos de discriminació lingüística i tendeixen a no investigar les
denúncies de manera adequada i a no establir mecanismes de control adients.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Finalment, també és molt significatiu el fet que el sanitari vinculi la seva actitud catalanòfoba
amb “España”, “el rey”, “el orden” i “la ley”. Aquesta associació d’idees indica que la noció
d’Espanya s’ha construït històricament al voltant de la intolerància i la discriminació dels
catalanoparlants i d’altres grups lingüístics, que les institucions de l’estat s’identifiquen
encara ara amb una sola comunitat lingüística i nacional, i que sostenen i simbolitzen
aquest desequilibri en els drets i en el reconeixement dels diferents grups.

19 (179). La Seguretat Social penja el telèfon a un ciutadà
que s’expressa en valencià perquè “has telefonat a la
Tresoreria de la Seguretat Social i m’has de parlar en
castellà” 12
Data: 12/08/2019
Administració: Central
Organisme: Tresoreria de la Seguretat
Social

Lloc: Girona (Gironès)
Territori: País Valencià

La Constitució espanyola estableix que els estatuts d’autonomia de les comunitats
autònomes poden fer oficials en els seus territoris llengües diferents del castellà. Els
estatuts tenen rang de lleis orgàniques i, pel que fa a l’oficialitat lingüística, vinculen també
l’Administració estatal. Així ho diu explícitament la Sentència del Tribunal Constitucional
31/2010, sobre l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, quan en el Fonament Jurídic 21 sosté
que de la declaració d’oficialitat lingüística d’un estatut “se’n segueix, per imperatiu
constitucional i sense necessitat de cap intermediació normativa, la condició de llengua
oficial per a tots els poders públics radicats a Catalunya, tant estatals com autonòmics o
locals, i assiteix als ciutadans el dret d’emprar totes dues llengües en llurs relacions amb
aquestes institucions públiques”13.
Com que la declaració d’oficialitat obliga també l’Administració estatal, la Llei 39/2015 del
procediment administratiu comú recorda que “els interessats que es dirigeixin als òrgans
de l’Administració General de l’Estat amb seu al territori d’una comunitat autònoma poden
utilitzar també la llengua que hi sigui cooficial. En aquest cas, el procediment s’ha de
tramitar en la llengua escollida per l’interessat” (article 15.1).
En el mateix sentit, el Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, estableix com a principi de conducta dels treballadors
del servei públic la garantia d’atendre “el ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que
sigui oficial al territori”14.
Tot i la claredat de les normes, però, en la majoria dels casos no hi ha cap mecanisme
efectiu per a canalitzar les relacions amb els ciutadans que s’expressen en llengües
diferents del castellà. La vulneració dels drets lingüístics dels catalanoparlants sovinteja i

Víctima: Ferran V.
Descripció del cas: Ferran V. va trucar telefonar a la Tresoreria de la Seguretat Social de
Xàtiva per una consulta. Ferran va començar a parlar en valencià, la seva llengua d’origen.
La treballadora que atenia la trucada el va tallar ràpidament i li va exigir que no parlés en
valencià: “has telefonat a la Tresoreria de la Seguretat Social i m’has de parlar en castellà”.
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“estás llamando a la Tesorería de la Seguridad Social y tienes que hablarme en castellano”.
“se sigue, por imperativo constitucional y sin necesidad de intermediación normativa alguna, su
condición de lengua oficial para todos los poderes públicos radicados en Cataluña, sean estatales,
autonómicos o locales, asistiendo a los ciudadanos el derecho de usar ambas lenguas en sus
relaciones con tales instituciones públicas”.
12
13
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no sol comportar conseqüències disciplinàries que desincentivin aquests comportaments
irregulars. Això és així perquè entre la majoria lingüística d’Espanya, i molt en particular entre
els cossos funcionarials de l’estat, hi ha molt estès un nacionalisme oficial que s’assenta
sobre la supremacia del castellà i la identificació única de l’estat amb aquesta llengua.

20 (180). Un agent de policia li ordena que parli en castellà
perquè “no té cap obligació d’entendre-la”
Data: 12/08/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Lloc: València (Horta)
Territori: País València

Víctima: Úrsula P.
Descripció del cas: Úrsula P. va acostar-se a la comissaria que el Cos Nacional de Policia té al
districte Exposició de la ciutat de València per a denunciar un ús fraudulent de la seva targeta
de crèdit. Quan li va arribar el torn Úrsula va explicar el seu cas en català a l’agent instructor,
amb número 88493. L’home, amb una actitud prepotent i un to despectiu li va dir que ell era
“policia nacional” i que “no tenia cap obligació d’entendre-la”. Úrsula va respondre que ella
tenia el dret de parlar en valencià i que no tenia intenció de renunciar-hi, i es va oferir a traduir
coses concretes que no entengués. L’home va entomar la resposta de manera negativa, va
mirar la ciutadana amb aire amenaçador i desafiador, va prémer la mandíbula i va continuar
redactant la denúncia amb una hostilitat patent. De fet, quan Úrsula va mirar el text va veure
que l’agent havia inclòs dades clarament errònies, com ara atribuir a la ciutadana el sexe
masculí o un lloc de residència diferent del que apareixia al carnet d’identitat.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
L’article 54.11 del Reial decret legislatiu 5/2015 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic imposa als treballadors públics el deure de “garantir l’atenció al ciutadà en
la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori”, i la Llei orgànica 9/2015, de
règim de personal de la Policia Nacional, diu que als agents de la policia estatal se’ls aplica
l’Estatut Bàsic de l’Estatut Públic en tot allò que no la contradigui.
14

“al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio”.
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L’article 54.11 de l’Estatut Bàsic, per bé que no obliga els funcionaris individuals a saber
català, sí que els obliga, si és necessari, a buscar un altre funcionari que entengui el català.
En tot cas, un treballador públic no té el dret d’exigir als ciutadans que no parlin en una
llengua oficial, ni pot privar-los de cap servei per aquesta raó. Tanmateix, l’Administració
central espanyola en general no disposa de mecanismes ni previsions per a garantir els drets
lingüístics dels ciutadans de llengua diferent del castellà, i molts servidors públics, en lloc
d’acomodar-se a aquests drets, els dificulten.

21 (181). Un metge exigeix a una pacient que li parli en
castellà perquè “treballo aquí de fa cinc anys i no he
après el català, tinc intenció de quedar-m’hi i no el penso
aprendre” 15
Data: 02/09/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Hospital de Figueres
(Fundació Salut Empordà)

Lloc: Figueres (Alt Empordà)
Territori: Catalunya

Víctima: Carme B. A.
Descripció del cas: Carme B. A., una ciutadana de Figueres d’edat avançada, va anar al
metge d’urgències perquè tenia un problema dermatològic. Quan va començar la visita,
Carme va començar a parlar en català, la seva llengua natal i la nadiua de Catalunya. Només
de sentir-la, el metge la va tallar i li va ordenar que li parlés en castellà, i afegí que: “treballo
aquí de fa cinc anys i no he après el català, tinc intenció de quedar-m’hi i no el penso
aprendre. Sóc veneçolà hispanoparlant i vostè ha après el castellà”.
Quan Carme va respondre educadament al metge que ella preferia parlar en català perquè
s’estimava la llengua i no volia que desaparegués per manca d’ús, el metge li va etzibar
que “això és racisme”. Carme, superada per la situació, va acabar cedint a les exigències del
servidor públic i va girar al castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
15

“llevo cinco años trabajando aquí y no he aprendido catalán, me voy a quedar y no lo pienso aprender”.
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Tant l’exigència de no parlar en català a la usuària d’un servei, que a més és públic, com
l’afirmació del metge que ni sabia català ni l’aprendria són vulneracions flagrants de la llei.
Per una banda, l’article 33 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix als ciutadans el
“dret d’opció lingüística”, un dret que “obliga les institucions, organitzacions i administracions
públiques”. Per una altra banda, l’article 11 de la Llei de Política Lingüística estableix que
“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”. En aquest sentit, el mateix article 11 de la Llei de
Política Lingüística indica que “en el procés de selecció per a accedir a places de personal de
l’Administració [...] s’ha d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió
oral com en l’escrita”.
Tanmateix, moltes de les autoritats sanitàries, coordinades per la Generalitat de Catalunya,
no han prioritzat el respecte dels drets lingüístics en les polítiques de contractació i la gestió
de casos. A més, les polítiques del Departament han topat amb l’efecte intimidador de les
campanyes mediàtiques, polítiques i judicials del nacionalisme espanyol. El darrer protocol
d’usos lingüístics per al sector sanitari va ser tombat als jutjats, mentre que al País Basc és
vigent un protocol tant o més ambiciós. De fet, els responsables de l’Administració catalana
solen mostrar més temor dels mitjans i els partits espanyolistes que no pas d’incomplir o no
fer complir la legislació en matèria lingüística.
En aquest sentit, el nacionalisme espanyol és hàbil capgirant els termes i les relacions de
poder i presentant els agressors com víctimes i les víctimes com agressors. En aquest cas, el
metge que afirma que no ha après el català en cinc anys, que no té cap intenció d’aprendre’l,
que voler-lo preservar és de racistes i que els pacients estan obligats a saber castellà passaria
a ser un abnegat treballador públic a qui se li fan exigències inacceptables, possiblement pel
seu origen estranger; mentre que la pacient a qui s’ha negat el dret de parlar la seva llengua,
a qui s’ha recordat que està obligada a saber castellà i a qui s’ha insultat, esdevindria una
persona privilegiada intolerant i impositiva que fa un flac favor al català en exigir-lo –o sigui:
parlar-lo.
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22 (182). Va a urgències per una forta contusió i se n’ha
d’anar a un hospital privat perquè al CAP no entenen el
català
Data: 13/09/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: CAP de Valldoreix
(Servei Català de Salut)

Lloc: Valldoreix (Vallès Occidental)
Territori: Catalunya

Víctima: Rafael R.
Descripció del cas: Rafael R. va anar al seu Centre d’Atenció Primària de Valldoreix perquè
tenia una forta contusió al braç i una estrebada muscular que li generaven un fort dolor. En
la visita d’urgències, la doctora li va dir que portava un any a Catalunya però que no havia
après el català i li va demanar que s’expressés en castellà. Rafael no volia renunciar al dret
de parlar en català i va tornar al tauler d’informació per a demanar que el visités un altre
doctor. Al taulell li van dir que la doctora no havia tingut mai problemes i que no el podia
visitar ningú més. Per aquest motiu l’home se’n va haver d’anar i va acabar per fer-se visitar
a l’Hospital General de Catalunya, un centre privat. Allà li van receptar de portar cabestrell i
prendre antiinflamatoris durant 5 dies.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 reconeix el dret d’opció lingüística davant del
poder públic, que implica que els ciutadans poden expressar-se amb l’Administració en
la llengua oficial que desitgin sense que se’ls pugui denegar el servei. El Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya fins i tot ha dit que els treballadors públics han de parlar en la
llengua en què els usuaris els interpel·len, perquè altrament estarien “forçant” el dret d’opció
lingüística dels usuaris (STSJC 772/2015).
Per protegir aquest dret, l’article 11 de la Llei de Política Lingüística de 1998 estableix que
“en el procés de selecció per a accedir a places de personal de l’Administració [...] s’ha
d’acreditar el coneixement de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita”,
i el Decret 161/2002 estableix la necessitat d’acreditar un nivell concret de domini de català
per a cada categoria de treballador públic.

39

“A l’autoritat se li parla en espanyol.
O em parles en espanyol o no passes.”

Malgrat tot això, és habitual que els processos de selecció de personal sanitari no incloguin
el requisit de conèixer el català i que tractin la llengua pròpia com un simple mèrit. També
és habitual que s’usin mesures excepcionals i d’urgència per a contractar personal que no
té el domini de català exigit. Això és una vulneració absoluta de la legislació lingüística i es
tradueix en violacions constants del dret d’opció lingüística dels catalanoparlants.

23 (183). Diu a una noia amb discapacitat que no entén
el castellà que li pot fer la visita mèdica en espanyol o
en anglès, però no en català perquè li paga “li paga el
Ministeri d’Espanya”
Data: 18/09/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: CAP de les Corts (Servei
Català de Salut)

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Mercè Bolufer i la seva filla
Descripció del cas: El 18 de setembre Mercè Bolufer va acompanyar la seva filla al CAP
de les Corts, a Barcelona. La noia, que tenia 26 anys i una discapacitat psíquica, feia dies
que es queixava que tenia marejos, i com que no aconseguien concertar una cita amb la
metgessa habitual, van decidir d’anar al metge d’urgències.
Quan van passar a la visita, la doctora d’urgències va preguntar a la filla què li passava i la
noia li va respondre, en català, que tenia marejos. En aquell moment, la dona la va tallar i li
va dir que no l’entenia. La mare va intervenir-hi i va dir a la doctora que la seva filla tenia una
discapacitat i no sabia parlar en castellà. La metgessa no va voler atendre raons i va replicar
que si no li parlaven “en espanyol” no les entenia prou bé. La mare va insistir que la seva filla
no sabia castellà i, ja indignada, va recordar a la metgessa que eren a Catalunya. La metgessa,
amb posat displicent, li va etzibar que ella feia la residència (el MIR) pagada pel “Ministeri
d’Espanya” i que si volia les podia visitar “en espanyol” o en anglès, però en català no.
A causa de la discriminació lingüística i el posat altiu de la treballadora pública, Mercè
tenia ganes d’aixecar-se i marxar, però sabia que la seva filla patia i va decidir d’estar-s’hi.
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Al final, la mare va acabar fent de traductora improvisada entre la filla i la metgessa. Però la
visita no va acabar sense més incidents.
En un punt concret de la visita la metgessa va diagnosticar un medicament a la noia. La
mare, que sabia que es tractava d’un producte químic potent, que a més no havia anat
gaire bé al seu marit en el passat, va demanar a la doctora si no podia receptar-li quelcom
de més natural. La resposta va ser de menyspreu absolut: “si vol res natural, que s’estigui a
casa i prengui camamilla”16.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

El marc constitucional supremacista pel qual el castellà és la llengua de ciutadania i
oficial a tot l’estat, mentre que el català només és oficial en determinats territoris i per a
les administracions regionals i locals genera tota mena de situacions en què es prioritza el
caràcter estatal de determinats programes als drets lingüístics dels parlants de les llengües
“regionals”.
Aquest és el cas del MIR, el programa pel qual el Ministeri de sanitat paga els interinatges de
metges nous arreu del territori de l’estat. Com que el programa és de caràcter estatal, l’única
llengua de coneixement obligat per als integrants és el castellà, amb independència de la
llengua de funcionament del sistema de salut de la Comunitat Autònoma de destinació i
dels drets lingüístics reconeguts dels usuaris que hauran d’atendre.
Per bé que en teoria aquests interins estan obligats, com qualsevol altre treballador públic, a
“garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori”
(article 54.11 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic), l’ordenament
de partida antiigualitari a favor del castellà, l’obsessió que els programes estatals siguin
unitaris per a tot l’estat i la priorització de la conveniència personal dels treballadors públics
castellanoparlants als drets lingüístics dels usuaris catalanoparlants incentiven que aquests
treballadors públics tinguin actituds de privilegi i un tracte discriminatori. Aquesta mena
d’actituds i de tractes són especialment greus quan qui els pateix són persones vulnerables.

16

“para natural que se quede en casa y tome manzanilla”.
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24 (184). Un agent dels Mossos d’Esquadra diu rient a una
ciutadana que “en espanyol ens entenem tots”
Data: 14/10/2019
Administració: Autonòmica
Organisme: Cos de Mossos d’Esquadra

Lloc: El Prat de Llobregat
(Baix Llobregat)
Territori: Catalunya

Víctima: Cinta A.
Descripció del cas: Cinta A. va anar a l’aeroport de Barcelona - el Prat per a agafar un vol
a Roma per un viatge de feina. Quan sortia de l’estació de Renfe, a la Terminal 2, un agent
dels Mossos d’Esquadra la va aturar per a demanar-li la tarja d’embarcament i el document
oficial d’identitat. L’agent li va parlar en tot moment en castellà.
Quan Cinta li va assenyalar educadament que els agents dels Mossos haurien d’adreçar-se
als ciutadans en català, l’home va fer una gran rialla i li va dir: “No m’entens en espanyol?
En espanyol ens entenem tots!”. Darrere hi havia dues files de policies estatals que van
obligar Cinta a continuar caminant. Però Cinta s’havia sentit menystinguda i va enviar una
queixa al Cos dels Mossos. Tanmateix, de seguida van tancar l’expedient sense donar-li cap
explicació. Cinta va voler insistir-hi i demanà pel motiu del tancament de l’expedient, però
no en va rebre cap resposta.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

telefòniques si el ciutadà no demanava explícitament un canvi de llengua, perquè el tribunal
entenia que això era equivalent a “forçar-li el dret d’opció lingüística” reconegut en l’article
33 de l’Estatut; a més, el Tribunal assenyalava que el dret del treballador públic de parlar una
o altra llengua “cedeix davant del dret d’opció lingüística de l’usuari”.
En el cas que ens ocupa, l’agent dels Mossos d’Esquadra no es va adaptar a l’opció lingüística
de la ciutadana, ni inicialment ni quan aquesta li ho va requerir explícitament. Però no només
això: el policia va escarnir-la i va exhibir públicament les seves idees i prejudicis ideològics.
Aquests comportaments constitueixen faltes previstes en la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la
Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Aquesta llei considera una falta molt greu “tota actuació que signifiqui discriminació per
raó de raça, sexe, religió, llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social” (article 68), una falta greu “les faltes de respecte
o consideració greus i manifestes envers els superiors, els companys, els subordinats o els
ciutadans” (article 69) i una falta lleu “la incorrecció envers els superiors, els companys, els
subordinats o els ciutadans” (article 68). Tanmateix, quan la ciutadana va denunciar el cas
davant del Cos de Mossos d’Esquadra, la resposta va ser l’arxivament de la queixa.
Els drets lingüístics són sempre molt vulnerables davant del corporativisme dels cossos
funcionarials, perquè sovint es tracten com un caprici i els responsables polítics de la
Generalitat solen evitar de reforçar-los coercitivament per por de ser vilipendiats per
determinats mitjans i partits polítics nacionalistes espanyols.

L’article 9 de la Llei 1/1998 de política lingüística estableix que el català és la llengua que
les administracions de Catalunya “han d’emprar normalment en les comunicacions i les
notificacions adreçades a persones físiques o jurídiques residents en l’àmbit lingüístic
català”. Per a fer efectiu això, l’article 11 d’aquesta mateixa llei obliga el personal de les
administracions catalanes a “tenir un nivell de coneixement adequat i suficient de les dues
llengües oficials, tant en l’expressió oral com en l’escrita”.
També alguna sentència judicial ha remarcat que els funcionaris estan obligats a usar la
llengua oficial en què els ciutadans els interpel·len, si no hi ha cap justificació per a no fer-ho
(no conèixer-la). Per exemple, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
772/2015 anul·lava alguns preceptes dels protocols d’usos lingüístics de la Generalitat
que deien que els funcionaris s’havien de mantenir parlant en català en les converses
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25 (185). Agents de la policia espanyola humilien i
maltracten un jove manifestant independentista detingut
perquè els diu l’edat en català
Data: 18/10/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Arnau C.
Descripció del cas: Arnau C. participava en les protestes contra la sentència dels líders
polítics i socials que havien organitzat o promogut el referèndum d’autodeterminació de
Catalunya del primer d’octubre del 2017. Arnau hi havia anat amb els seus amics i quan van
començar a haver-hi agressions policials, la colla es va refugiar en un bar. En un moment
donat, una quinzena de policies estatals antidisturbis van entrar a l’establiment i van fer
sortir d’un en un els manifestants que hi estaven refugiats.
Arnau va ser el primer, i quan va sortir del local els funcionaris van començar a estomacarlo i a escarnir-lo, a insultar-lo i a mofar-se dels càntics dels manifestants. El van arraconar
contra una paret i van començar a clavar-li cops de porra fins que va quedar prostrat
de genolls. Aleshores van intentar arrencar-li d’una estrebada la bandera estelada que
portava lligada al coll. Pel mal que li feien, Arnau va haver d’afluixar-la, i llavors la hi van
prendre. Després d’haver-lo estomacat, dos agents es van endur Arnau a una comissària,
i allà uns altres policies el van interrogar. En un moment particular li demanaven l’edat.
Quan ell responia, en català, que tenia dinou anys, els policies l’escarnien i li ho tornaven a
preguntar. Això va passar diverses vegades fins que Arnau ho va dir en castellà.
El cas d’Arnau va ser àmpliament difós per la premsa perquè les agressions arbitràries i
gratuïtes de què va ser objecte al carrer van ser enregistrades per un periodista. Tanmateix
no es coneix que el Ministeri de l’Interior espanyol investigués cap de les agressions
policials que es van produir durant aquells dies, ans al contrari: el ministre va elogiar i
condecorar els agents antidisturbis.
Font: Josep Casulleras Nualart (2019). “Arnau, el jove maltractat i humiliat per la policia
espanyola: ‘M’insultaven, em pegaven, es reien de mi’” (18 d’octubre).
Vilaweb. <https://ja.cat/Fpm2K>
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Els cossos policials espanyols, com bona part de les institucions generals de l’estat, mai
no van ser depurats després de la substitució del règim franquista pel règim actual. El
Cos Nacional de Policia és el successor del Cos de Policia Armada i de Trànsit (coneguts
popularment com “els grisos”) i del Cos General de Policia. Els comandaments es van
mantenir intactes a la pràctica i també s’hi va conservar l’exacerbat nacionalisme espanyol
d’arrel autoritària i supremacista castellana.
És aquesta continuació orgànica que explica que les pràctiques abusives i degradants,
sobretot contra les minories nacionals i els dissidents polítics, restin del tot impunes, fins
i tot quan hi ha proves gràfiques que les acrediten, com en el cas descrit. De fet, quant a
la continuïtat de les estructures del franquisme i de la mentalitat autoritària en general en
les institucions de l’estat, és significatiu que el ministre que hauria hagut d’investigar les
agressions policials que es van produir durant les protestes, i que no ho va fer, fos Fernando
Grande Marlaska, jutge anteriorment, que en el passat s’havia negat reiteradament a
investigar les denúncies de tortura d’alguns acusats bascos i que va portar el Tribunal
Europeu de Drets Humans a condemnar Espanya en cinc ocasions diferents.

26 (186). Un jutge qualifica d’“opinió personal” que els
ciutadans tinguin el dret d’expressar-se en català en un
judici i intenta que tres acusades hi renunciïn
Data: 30/10/2019
Administració: Central
Organisme: Jutjat d’instrucció núm. 12
de Barcelona

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Tres manifestants acusades i el seu advocat, Carlos Hurtado
Descripció del cas: Carlos Hurtado exercia d’advocat defensor de tres noies que havien
estat denunciades en el marc d’unes mobilitzacions. Després de l’interrogatori de la
primera de les tres acusades, en què aquesta simplement havia hagut de respondre “sí” o
“no” a les preguntes del jutge, Hurtado va expressar que volia formular algunes preguntes a
la seva clienta per complementar la informació.
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Quan Hurtado va començar a formular la pregunta en català, el jutge va interrompre’l
bruscament i li va dir que no entenia el català. Quan l’advocat va exposar que el dret de
parlar en català als judicis estava plenament reconegut i va apel·lar a diverses normes
(l’Estatut d’Autonomia, la Llei Orgànica del Poder Judicial, la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries), el jutge ho va qualificar d’“opinió personal” i va amenaçar de
suspendre el judici si es dirigien a ell o entre ells en català. A més, va dir que “Catalunya és
una comunitat autònoma dins de l’estat espanyol” i que “tot i que s’accepti la cooficialitat
dels idiomes” ell no tenia cap obligació de saber català, parlar-lo o escriure’l. En aquell
moment, el jutge va fer passar a la sala les altres dues acusades per “verificar” si volien
parlar en català. Quan va veure que no hi renunciarien, va suspendre el judici a l’espera
de disposar d’un intèrpret, tot i que legalment podia habilitar qualsevol persona que
conegués el català i el castellà per a fer les traduccions en aquell mateix moment.
Es dona el cas que el jutge en qüestió, el titular del jutjat d’instrucció número 12 de
Barcelona, és Sergio Escalona, magistrat nascut a Catalunya i que a començament del
mateix 2019 ja havia rebut una amonestació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
per “desconsideració i desatenció a un ciutadà” perquè li havia negat el dret de parlar
en català en un procediment judicial amb l’argument, fals, que el fet que ell no estigués
obligat a saber català creava “una llacuna legal” que no feia possible que els ciutadans
parlessin en aquest idioma en les seves vistes encara que tinguessin el dret reconegut en
la llei. En aquell moment, Escalona va oblidar el seu deure de garantir la tutela judicial
efectiva i els recursos al seu abast per a garantir la intercomprensió dels diversos actors
dels procediments judicials.
Font: Compte de Twitter de Carlos Hurtado. <https://ja.cat/LBA8V>
El més significatiu d’aquest cas no és que el jutge Sergio Escalona mostrés impúdicament
els prejudicis del nacionalisme espanyol en un judici o que reivindiqués el privilegi que la
legislació espanyola li concedeix de no saber català, ni tan sols que intentés obstaculitzar
l’exercici del dret de parlar en català que aquesta mateixa legislació reconeix a les parts d’un
judici i els seus advocats. El més significatiu del cas és que en la seva anterior vulneració
de drets lingüístics Escalona només es va guanyar una amonestació per “desconsideració
i desatenció al ciutadà”, quan el que havia fet era inventar-se un buit legal inexistent per a
negar un dret reconegut.
També és significatiu que Escalona se sentís prou segur per a continuar temptant la sort i
inhibint l’ús del català. És cert que en el segon episodi Escalona no va anar tan lluny com
en el primer i no va negar frontalment la possibilitat d’exercir el dret de parlar en català,
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però es va mostrar molt poc diligent en la cerca de mitjans per a resoldre la seva presumpta
desconeixença d’aquest idioma, fins al punt que en comptes d’habilitar allà mateix un
traductor de català-castellà, com li permetien les normes, va ajornar la vista i va crear
un perjudici a les acusades. Si Escalona se sent tan segur en aquests comportaments és
perquè sap que les altes instàncies judicials espanyoles el deixaran impune o li imposaran
amonestacions simbòliques, que no tindran cap conseqüència real.

27 (187). Un veí l’amenaça de matar-lo perquè li parla en
valencià i en denunciar-ho a la policia li diuen que parli en
castellà perquè no l’entenen
Data: 09/11/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Lloc: València (Horta)
Territori: País Valencià

Víctima: Josep F.
Descripció del cas: Josep F., que viu a València, és valencianoparlant i parla en aquesta
llengua en el seu dia a dia. Un dels seus veïns, Isidro, va començar a amenaçar-lo de mort
per aquesta raó.
El mes de novembre, Josep i la seva dona treien la gossa a passejar a prop de casa. En
acabar la passejada es van topar amb Isidro al portal de casa. La gossa es va apropar a
l’home i aquest li va etzibar a Josep: “et denunciaré, et mato”. Josep el va apartar, fart de
les amenaces, que havien començat perquè se li adreçava en català, amb la mala sort
que Isidro va caure al terra i es va mossegar el llavi. Isidro es va aixecar i el va continuar
amenaçant. La dona de Josep va romandre amb Isidro per si necessitava ajuda pel llavi
ferit, però Isidro va continuar amenaçant de matar el marit: “el mato, després s’estranyen
que els engeguin un tret”.
Quan Josep va denunciar aquests fets, que li havien generat una profunda ansietat i
angoixa, a la comissaria del Cos Nacional de Policia, els agents de la policia espanyola es
van limitar a dir-li que no l’entenien i que havia de parlar en castellà, i no van tramitar-li la
denúncia fins que no va canviar de llengua.
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Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

barrant-li el pas. En aquell moment, el ciutadà va enretirar-se i va trucar a la Plataforma per
la Llengua perquè l’assessoressin. L’entitat va enviar uns treballadors perquè l’assistissin.

Els agents de policia, a més d’infringir la llei, que els obliga a garantir als ciutadans l’atenció
en català, no van mostrar cap mena de sensibilitat amb un ciutadà que havia estat
discriminat precisament per parlar en aquesta llengua.

Un cop allà, els treballadors de la Plataforma per la Llengua van acompanyar Jordi a la
tanca i van demanar al policia que deixés passar el ciutadà. Quan el policia els va etzibar
que no els entenia, li van demanar que un altre agent els atengués. El funcionari això sí que
ho va entendre, perquè s’hi va negar. Tampoc no va atendre a raons quan els treballadors
de la Plataforma li van explicar que la seva actitud constituïa una vulneració dels seus
deures i li van mostrar un imprès de l’article 54.11 del text refós de la llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic, que diu que els treballadors públics han de garantir “l’atenció al
ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori”17.

El nacionalisme, com a ideologia comunitària, genera solidaritat i empatia dins del grup
propi, però no pas –o no pas tanta– amb qui en resta fora. Com que el nacionalisme espanyol
s’ha construït històricament a l’entorn del grup nacional i lingüístic castellà, hi ha molts
ciutadans de l’estat que resten fora d’aquesta solidaritat grupal. Essent el nacionalisme
espanyol una doctrina hegemònica dins dels cossos policials estatals, no és estrany que els
seus membres mostrin molt poca empatia pels membres de les comunitats lingüístiques
històricament perseguides i discriminades pel mateix nacionalisme espanyol.

28 (188). Un policia estatal impedeix el pas a un ciutadà
perquè parla en català i es nega a rectificar quan
treballadors de la Plataforma per la Llengua li expliquen
que la llei l’obliga a garantir l’atenció en català
Data: 13/11/2019
Administració: Central
Organisme: Policia estatal

Lloc: Barcelona (Barcelonès)
Territori: Catalunya

Víctima: Jordi A.
Descripció del cas: Jordi A. és un ciutadà de Teià amb despatx al centre de Barcelona.
Aficionat als escacs, sovint va a un club d’escacs que hi ha en un carreró darrere de la
comissaria de la policia espanyola de la Via Laietana.
El dia 13 de novembre, Jordi es dirigia al club d’escacs però l’entrada a la zona estava
tallada per un cordó de la policia espanyola davant de la comissaria. Jordi es va adreçar
a un agent per a explicar-li que havia de passar. El policia li va respondre que no entenia
el català i que si volia passar li havia de parlar en castellà. Jordi li va dir que tenia dret de
parlar en català però l’agent es va negar a fer res per a atendre la seva petició i va continuar
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El funcionari no va voler cedir i va dir el següent: “soc policia nacional, estic a Espanya i
parlo espanyol. Entenc l’espanyol i jo l’ajudaré de bon grat si em parla en espanyol. Si no,
no els puc ajudar”18. Arribats en aquest punt, els treballadors i el ciutadà van marxar sense
que aquest darrer pogués accedir en aquell moment al club.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua i comprovat in situ per
l’entitat.
L’actitud de l’agent de policia que va barrar el pas a Jordi A., a més d’irregular, era clarament
ideològica. Per una banda, l’agent entenia alguns dels comentaris en català, com quan se
li va demanar que fes venir un company que entengués la llengua i ell s’hi va negar. Per una
altra banda, l’explicació que va donar del seu comportament estava clarament fonamentada
en la seva ideologia.
En aquest sentit, “estoy en España” és un codi lingüístic per a expressar la primacia del
castellà per sobre de les altres llengües autòctones de l’estat espanyol. El contingut ideològic
d’aquesta frase es veu ràpidament quan s’observa que els equivalents per a altres països
plurilingües no expressen res de semblant: “je suis en Belgique”, “this is Canada” o “Wir sind
in der Schweiz” no tenen cap càrrega conceptual semblant.

“la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el territorio”.
“soy policía nacional, estoy en España y hablo español. Entiendo el español y yo le ayudaré
gustosamente si me habla en español. Si no, no le puedo ayudar”.
17
18
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29 (189). Un vigilant de seguretat de l’aeroport de Palma
els discrimina perquè parlen en català i la Guàrdia Civil els
vol convèncer que potser ho han entès malament
Data: 24/11/2019
Administració: Central
Organisme: Guàrdia Civil

Lloc: Palma (Mallorca)
Territori: Illes Balears

Víctima: Marcel G. C. i la seva dona
Descripció del cas: Marcel G. C. i la seva dona es disposaven a passar el control de
seguretat de l’aeroport de Palma quan un vigilant de seguretat de l’empresa Trablisa els
va aturar i els va dir que havia d’analitzar els líquids que duien a la bossa del nadó. Quan
la dona va adreçar-se al treballador en català, aquest li va respondre de males maneres:
“no entiendo el inglés”. Quan ella, sorpresa, li va dir que era mallorquina, l’home li va
respondre: “ah, si es mallorquín vale, a los catalanes ni agua”.
En aquell moment, Marcel es va indignar i es va queixar de manera enèrgica per aquella
discriminació. Llavors una altra treballadora va intervenir-hi i els va dir que potser no hi
sentien bé i els va fer gestos ofensius com si s’haguessin tornat sords. Quan la parella,
molesta i nerviosa, va demanar de parlar amb un superior, els treballadors van dir que ells
eren els superiors. Com que els treballadors no es volien identificar, la parella va acabar
per demanar a un agent de la Guàrdia Civil que hi havia uns metres més enllà que hi
intervingués. Tot i que l’agent va ser correcte i va fer identificar el treballador, va intentar
treure ferro a la discriminació lingüística i els comentaris ofensius dient que segurament ho
havien entès malament.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Els drets lingüístics sovint són tractats per l’Administració espanyola més com una molèstia
que com un dret veritable dels ciutadans. L’absència d’un requisit de coneixement del català
fa que molts funcionaris de la comunitat lingüística castellana siguin monolingües en la
seva llengua i no comprenguin els problemes que tenen els ciutadans amb altres llengües
primeres per a fer servir les seves llengües amb normalitat i el dany que els causa quan es
troben en situacions en què són vexats, humiliats o insultats.

50

De fet, molts d’aquests funcionaris no només gaudeixen d’un privilegi lingüístic i simbòlic
que els fa poc empàtics o comprensius, sinó que participen activament de la ideologia que
sustenta aquestes desigualtats: el nacionalisme espanyol. Per totes aquestes raons, els
ciutadans catalanoparlants sovint troben poca protecció en l’Administració General de l’Estat.

30 (190). Una parella no es pot casar en català en un jutjat
de Manresa
Data: Novembre de 2019
Administració: Central
Organisme: Jutjat núm. 4 de Manresa

Lloc: Manresa (Bages)
Territori: Catalunya

Víctima: Una parella de Manresa
Descripció del cas: Una parella tenia concertada una data al jutjat número 4 de Manresa
per a casar-se. Havien demanat amb antelació que la cerimònia se celebrés en català.
Quan va arribar el dia i es van presentar al jutjat, el jutge els va comunicar que entenia el
català però que no el parlava, i es va negar a fer la cerimònia oficial en aquesta llengua. El
lletrat de l’Administració de Justícia va al·legar el mateix, i també s’hi va negar. La parella
estava molt contrariada, però per no espatllar encara més el dia van resignar-se i la
cerimònia es va fer en castellà.
Posteriorment, la família de la núvia va denunciar el cas a la Plataforma per la Llengua, però
la parella va demanar de no judicialitzar-lo i limitar les accions a una feina més diplomàtica.
Finalment, amb l’ajuda de la dinamitzadora lingüística de la Generalitat al jutjat en qüestió,
l’entitat va aconseguir que el lletrat s’apuntés a un curs de nivell bàsic de català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

La situació d’inferioritat constitucional en què es troba el català respecte del castellà,
única llengua oficial de l’estat espanyol i única llengua de coneixement obligat de tots els
ciutadans i de tots els funcionaris, comporta que sovint la conveniència de l’Administració i
els privilegis lingüístics dels funcionaris castellanoparlants passin per davant dels drets dels
ciutadans catalanoparlants, fins i tot en situacions tan importants en la vida d’una persona
com la de contraure matrimoni.
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Quan el terreny de joc està tan inclinat cap a una banda, els perjudicats sempre són els
mateixos. Per bé que els catalanoparlants tenen el dret d’expressar-se en català davant de
l’Administració General de l’Estat, res no obliga els funcionaris d’aquesta administració a
expressar-se en aquesta llengua. Aquesta situació ja és discriminatòria en la vida quotidiana,
perquè prioritza el privilegi dels treballadors públics d’ignorar la llengua de molts ciutadans
al dret d’aquests últims de disposar del servei en la seva llengua. En moments tan
excepcionals com el casament, però, la discriminació esdevé molt més punyent.

31 (191). La Guàrdia Civil vexa i denuncia un jubilat belga
operat de càncer resident a Catalunya perquè no vol
mostrar la bossa d’excrements i perquè sap parlar català
però no castellà
Data: 09/12/2019
Administració: Central
Organisme: Guàrdia Civil

Lloc: Prat de Llobregat (Baix Llobregat)
Territori: Catalunya

Víctima: Kris Charlier
Descripció del cas: Kris Charlier és un ciutadà belga originari de Flandes que resideix a
Catalunya des de l’any 2016. Kris, que és historiador de formació, es va enamorar del país,
i quan es va jubilar s’hi va traslladar amb la dona. Resident al poble de Bigues i Riells, al
Vallès Oriental, el seu dia a dia és en català. En un moment determinat, Kris va patir un
càncer i es va haver de sotmetre a una operació de còlon, raó per la qual porta un estoma,
una bossa per als excrements.
El 9 de desembre Kris havia d’agafar un avió cap a Brussel·les. Quan a l’aeroport del Prat es
disposava a travessar l’arc de seguretat, un vigilant va notar que Kris duia quelcom sota la
roba i li va dir que ho ensenyés. El ciutadà belga li va explicar, en català, que era una bossa
d’estoma i que era molt desagradable, motiu pel qual no la mostrava ni als familiars. El
vigilant va fer un comentari sarcàstic: “estoma, estoma. Què és un estoma?” i li va exigir que
parlés en castellà. Kris li va dir que era belga i que sabia neerlandès, francès, anglès, alemany
i català, però que el castellà no el sabia parlar, i que de fet li costava d’entendre. En aquell
moment, el vigilant va cridar dos agents de la Guàrdia Civil que eren a prop del control.
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Els policies, com el vigilant, van dir a Kris, de manera poc agradable, que no entenien el
català i que parlés en castellà. El belga va explicar que vivia a Bigues i Riells i que la gent
del poble parlava habitualment en català, motiu pel qual dominava aquesta llengua però
no pas el castellà. Quan els agents van veure que es referia a una població de Catalunya es
van alterar molt i li van dir: “això és Espanya i aqui parlem espanyol”19. A més, li van ordenar
que mostrés l’estoma. Kris va insistir que es tractava de quelcom molt íntim i desagradable,
però finalment, davant de la insistència dels agents i l’angoixa que sentia, va acabar per
cedir. Com que l’única manera d’ensenyar la bossa era abaixar-se els pantalons, ho va fer.
En aquell moment, els policies se li van abraonar i se’l van endur a una sala petita. Allà,
en presència de quatre policies més, els guàrdies civils del control van denunciar Kris per
“pertorbació de l’ordre públic”, tot i que havia fet exactament el que li havien ordenat. A
més, van tornar a ordenar a Kris que mostrés la bossa, però van afegir que no es podia
abaixar els pantalons, malgrat que era l’única manera que es podia examinar. Finalment,
en una situació absurda, Kris es va treure la samarreta.
Fet això, els policies van registrar l’equipatge de Kris i van tornar-li a demanar la localitat
on vivia. Quan els va dir que vivia a Bigues i Riells, ells ho van registrar com a “Riels del
Fai”. Kris els va assenyalar que Riells era un poble dins del municipi, però que ell no vivia
allà. Aquesta precisió no va agradar als agents, que li van posar una segona denúncia per
“negar-se a cooperar amb la policia”. Mentre va durar l’escorcoll, ningú no va llegir a Kris
els seus drets bàsics, ni el va informar que podia disposar d’un advocat. Tampoc no es va
fer venir cap agent que pogués comunicar-se fluidament amb ell en català o en una altra
llengua que entengués bé.
Posteriorment, quan Kris ja era assegut a l’avió, un agent de seguretat va entrar a la nau
per a dir al pilot que la policia havia donat indicacions que el ciutadà belga no podia volar.
Per aquesta raó, va ser expulsat de l’avió. Més tard, quan Kris va intentar comprar un altre
bitllet amb Ryanair, la companyia del seu vol original, va ser informat que els següents vols
anaven plens i que no hi havia lloc per a ell, una afirmació que era falsa, com ell mateix va
poder comprovar per mitjà d’internet. Finalment Kris no va poder anar a Brussel·les i es va
haver de quedar a Bigues i Riells.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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Per a molts nacionalistes espanyols, la possibilitat que algú sàpiga català però no castellà
és intolerable. El nacionalisme espanyol ha negat tradicionalment que la catalanitat tingui
entitat pròpia diferenciada de l’espanyolitat, que tradicionalment ha vinculat a la llengua i
a la cultura castellanes.
Els mites del nacionalisme espanyol presenten el castellà com una llengua que s’ha parlat
de manera general a Catalunya des de fa molts segles, tan catalana com el català. La veritat
és, però, que fins a ben entrat el segle XX molt poca gent a Catalunya parlava el castellà
com a llengua primera, i grans capes de la població –generalment analfabeta– no el sabia
parlar. Encara avui hi ha localitats i comarques senceres a Catalunya en què el castellà és
una llengua d’ús minoritari. Aquestes realitats són negades i viscudes amb molt de patiment
pel nacionalisme espanyol.
Tot el que trenca l’esquema de la catalanitat com a subconjunt no autònom de la hispanitat
i qüestiona la suposada implantació secular de “la llengua comuna” a Catalunya és una
esmena als dogmes de l’espanyolisme i una amenaça al repartiment actual del poder:
l’existència de catalans i catalanoparlants en territoris que són des de fa molts segles de
sobirania francesa, l’existència de catalans de ciutadania espanyola que no dominen el
castellà perquè no l’usen gairebé mai, o l’existència de residents estrangers que saben català
però no castellà perquè la llengua dominant al lloc on viuen és la primera, i no pas la segona.
És des d’aquests esquemes que s’ha d’entendre la reacció furibunda de la Guàrdia Civil
davant d’un ciutadà belga que viu a Catalunya i que sap català però no castellà, i que els
corregeix indicant-los que no viu a Riels del Fai, sinó a Bigues i Riells. Davant d’aquest
qüestionament, tota consideració pels drets ciutadans i tota humanitat en el tracte amb
algú que es recupera d’un càncer passen a un segon pla, i tota vexació i abús de poder
troben justificació. Que Kris Charlier no pugui viatjar a Brussel·les, que hagi de fer front a
dues denúncies falses i que sigui vetat de volar en els avions d’almenys una companyia és
totalment secundari per als nacionalistes espanyols que l’han discriminat.

32 (192). La Guàrdia Civil intimida quatre ciutadans
valencians en un control d’alcoholèmia perquè un d’ells
els parla en català
Data: 29/12/2019
Administració: Central
Organisme: Guàrdia Civil

Lloc: Tavernes de la Valldigna (Safor)
Territori: País Valencià

Víctima: Raül D. M., Anna A. M. i dues amigues
Descripció del cas: Raül D. M. i la seva parella, Anna A. M., circulaven amb el seu vehicle
pel municipi de Tavernes de la Valldigna, a la comarca de la Safor. Darrere hi anava un altre
vehicle en què viatjaven dues amigues de la parella.
A la sortida d’una benzinera van ser aturats per uns agents de la Guàrdia Civil que feien
controls d’alcoholèmia i drogues als conductors. Raül va iniciar la conversa amb un dels
agents, dient-li en valencià: “bona vesprada”. El policia li va respondre de males maneres:
“a mi em parla en espanyol”. Raül li va respondre que a la Comunitat Valenciana és
perfectament legal de parlar en valencià. El policia va respondre que si insistia a parlar en
valencià el duria a la caserna, i va afegir: “vostè em parlarà en espanyol. Surti del cotxe”, i es
va endur Raül a un cotxe patrulla , en què li van fer tota mena de controls, que van acreditar
que no havia consumit ni alcohol ni cap substància il·legal. En repetides ocasions, l’agent
va amenaçar el ciutadà de portar-lo a la caserna perquè no li parlava en castellà.
Mentrestant, el cap de la patrulla va anar al vehicle on Anna esperava i li va dir: “Per què
no parleu espanyol, si estem a Espanya?”. Quan la ciutadana li va dir que els retenien de
manera il·legal, el guàrdia la va amenaçar d’aplicar-li la Llei de Seguretat Ciutadana, més
coneguda com la “llei mordassa”. Llavors Anna va adreçar-se al cotxe de les amigues de la
parella, que estava parat al darrere, i els va explicar què passava. Aleshores l’agent va anar
cap a les amigues i els va fer la mateixa pregunta: “Per què no parleu espanyol, si estem a
Espanya?”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

L’article 2 de la Llei 29/2014 de règim del personal de la Guàrdia Civil obliga els agents
d’aquest Cos a respectar les previsions de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, sempre que no
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contradiguin la seva legislació específica. El Reial decret legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic diu, en l’article 54.11, que els
treballadors públics “han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti,
sempre que sigui oficial en el territori”20.

Una anàlisi comparada (2007 - 2019)

En tot cas, l’obligació de totes les administracions de garantir l’atenció en català allà on és
una llengua oficial deriva automàticament de la Constitució espanyola, segons el Tribunal
Constitucional: “de la declaració de cooficialitat se’n segueix, per imperatiu constitucional
i sense necessitat de cap intermediació normativa, la condició de llengua oficial per a tots
els poders públics radicats a Catalunya, tant estatals com autonòmics o locals, i assiteix als
ciutadans el dret d’emprar totes dues llengües en llurs relacions amb aquestes institucions
públiques”21 (STC 21/2010, FJ 21; STC 134/1997, FJ 2; i STC 253/2005, FJ 10).

Aquest report sobre les discriminacions lingüístiques contra els parlants de català per part
de les administracions de l’estat espanyol és el cinquè que publica la Plataforma per la
Llengua des que l’any 2016 se’n va publicar un que comprenia els anys 2013, 2014 i 2015, i és
el quart de periodicitat anual des que el mateix 2016 l’entitat va establir com una prioritat la
recollida de casos al llarg de l’any per a la denúncia pública conjunta l’any següent.

Però les normes legals que protegeixen els drets lingüístics tenen molt poca incidència en
el comportament dels cossos policials espanyols. Entre aquests cossos, les idees-força del
nacionalisme espanyol tenen molt més pes que no pas els drets dels ciutadans. Per a molts
agents és molt més important mantenir la desigualtat en l’estatus simbòlic de les diferents
comunitats lingüístiques que viuen a l’estat espanyol que no pas complir la legislació
positiva i garantir els drets reconeguts dels ciutadans. És per això que per als agents de la
Guàrdia Civil del cas que es descriu en aquesta fitxa la qüestió més important és “Per què no
parleu espanyol, si estem a Espanya?”.

“garantizarán la atención al ciudadano en la lengua que lo solicite siempre que sea oficial en el
territorio”.
21
“de la declaración de cooficialidad se sigue, por imperativo constitucional y sin necesidad de
intermediación normativa alguna, su condición de lengua oficial para todos los poderes públicos
radicados en Cataluña [o en el territori en qüestió], sean estatales, autonómicos o locales, asistiendo a
los ciudadanos el derecho de usar ambas lenguas en sus relaciones con tales instituciones públicas”.
20
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Les discriminacions recollides en aquests reports arriben a la Plataforma per la Llengua
principalment per dues vies: els mitjans de comunicació i la denúncia directa de les
víctimes a l’entitat. La Plataforma per la Llengua recull els casos de manera exhaustiva i
amb uns criteris sostinguts i coherents des de l’any 2013, i encara més des del 2016. Però
l’organització estudiava denúncies públiques de discriminacions ja l’any 2007, i ara el
volum de dades comença a ser prou significatiu per a fer observacions fonamentades
sobre els aspectes principals del problema, tant pel que fa als focus geogràfics com a
l’organització administrativa.
Un dels factors més rellevants en qualsevol anàlisi de la llengua catalana, també en
el problema de les discriminacions lingüístiques, és el territori. El domini lingüístic del
català, el conjunt territorial en què el català és la llengua autòctona i en què històricament
aquest idioma ha estat el d’ús general i el familiar majoritari, és un espai molt dividit
en què, per les vicissituds de la història, cada territori ha desenvolupat característiques
molt particulars. Així, és d’interès saber si hi ha cap territori que acumuli més casos de
discriminació –o, per ser precisos, casos de discriminació denunciats públicament– que no
pertocarien; i a la inversa, si cap territori en té menys que no se li suposarien.
Intuïtivament hom podria pensar que la incidència de la discriminació lingüística és
més significativa a Catalunya perquè el catalanisme hi té més implantació, i per tant
probablement també n’hi tenen les actituds políticament conscienciades quant a la
llengua i els drets lingüístics, com també una visió negativa de la diglòssia i la substitució
lingüística, fets tots ells que haurien de generar més situacions d’ús militant del català i, en
conseqüència, més casos de discriminació.
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Figura 1. Casos de discriminació lingüística per territori i any
(març de 2007 - desembre de 2019)

Figura 2. Casos de discriminació lingüística per agrupacions de comarques
i per territoris (març de 2007 - desembre de 2019)
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Tanmateix, hom també podria intuir raonablement que es produeixen més discriminacions
lingüístiques al País Valencià que no hi pertocarien per població, perquè els treballadors
de l’Administració autonòmica no tenen el requisit general de conèixer el català, perquè
la policia estatal hi té encara moltes competències que a Catalunya ja no té i perquè el
nacionalisme espanyol hi té més implantació i hi és més agressiu. Les dades han de servir
per a comprovar aquestes hipòtesis i, si és el cas, establir-ne d’altres de més fonamentades.

58

Pitiüses: 3 (1,6%)

4

30

Franja de Ponent: 1 (0,5%)

Plana i
Maestrat: 12
(6,3%)
Comarques
centrals del
País Valencià:
13 (6,8%)
Horta, Ribera, Túria i
Morvedre: 25 (13,0%)
Alt Pirineu: 1 (0,5%)
Ponent: 2 (1,0%)

Comarques
gironines:
18 (9,4%)
Catalunya central: 10 (5,2%)
Camp de Tarragona: 8 (4,2%)
Penedès: 3 (1,6%)

En part per aquesta divisió territorial, no hi ha enquestes úniques per a tot el domini
lingüístic del català que recullin amb preguntes uniformes el nombre total de
catalanoparlants que hi ha. Les dades que hi ha són per a territoris concrets, en anys
diferents, i en ocasions amb preguntes que no tenen equivalent en les enquestes que es
fan en altres territoris. Tanmateix, entre el 2013 i el 2015 es van fer enquestes en matèria
de llengua a tots els territoris del domini lingüístic i hi ha una dada que es va recollir en
gairebé totes: la llengua inicial o primera, que fa referència al primer idioma que s’aprèn,
generalment a casa, amb els pares (popularment se’n diu llengua materna).
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Per bé que en el marc d’un estudi sobre les discriminacions lingüístiques probablement
seria encara més útil la dada de la llengua habitual, la llengua que hom parla més al llarg
del dia, la llengua inicial sol coincidir a grans trets amb l’habitual, amb les excepcions de
la Catalunya Nord i, en menor mesura, de l’Alguer, territoris que, per una altra banda, no
formen part d’aquest estudi perquè no n’han arribat denúncies de discriminació.
Les enquestes esmentades són l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 201322, Els usos
lingüístics a la Franja, 2014 23, “Coneixements i usos lingüístics a la Catalunya del Nord
2015”24 i Els usos lingüístics a l’Alguer, 2015 25, de la Generalitat de Catalunya; el treball de la
Generalitat Valenciana “Coneixement i ús social del valencià. Enquesta 2015”26; l’Enquesta
d’usos lingüístics a les Illes Balears 201427, del Govern Balear i la Generalitat de Catalunya; i
el report del Govern d’Andorra “Coneixements i usos lingüístics de la població d’Andorra.
Situació actual i evolució (1995-2018)”28.

Entre aquests estudis, l’únic que no inclou una pregunta explícita quant a la llengua inicial
és el del País Valencià. Tanmateix, aquesta enquesta recull una dada que es pot utilitzar
raonablement en substitució de la llengua inicial, la “Llengua que [l’entrevistat] parla a
casa”. Com que aquesta pregunta permet un ampli ventall de respostes (“sempre valencià”,
“generalment valencià”, “més valencià que castellà”, “indistintament”, “més castellà
que valencià”, “generalment castellà”, “sempre castellà”, “altres llengües”), és raonable
d’agrupar aquelles respostes que suposen un ús més elevat del valencià (“sempre”,
“generalment”, “més” i “indistintament”) i fer servir la xifra resultant com un recanvi
imperfecte dels parlants inicials. Cal tenir en compte que les enquestes que pregunten
explícitament per la llengua inicial permeten respostes binàries (“català i castellà”, “català
i francès”, “alguerès i italià”) i que tant en aquests casos com en el valencià les opcions
bilingües presenten percentatges molt més petits que les monolingües (“català”, “alguerès”,
“sempre valencià”; o “castellà”, “francès”, “italià”, “sempre castellà”).
Amb les dades de les enquestes, la xifra de catalanoparlants inicials durant aquells anys
oscil·lava entre els 12,7% de la Catalunya Nord i els 54,7% de la Franja de Ponent. Als
territoris més poblats, la xifra anava del 33,4% de Catalunya al 41,5% de les Illes Balears,
amb el 40,3% en la zona de predomini del català al País Valencià.
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Ajuntant les dades percentuals de catalanoparlants de cada territori amb les dades
absolutes de població recollides al padró per les diverses agències estatals d’estadística
(l’INE, l’INSEE, l’ISTAT) i pel Banc Mundial en el cas d’Andorra, es pot observar que l’any
2014 al domini lingüístic del català hi havia al voltant de 4,8 milions de catalanoparlants
inicials sobre un total d’uns 13,5 milions d’habitants, el 35,7%.
Poc més de la meitat de catalanoparlants (51,3%) vivien a Catalunya, una mica més d’un
terç a la zona catalanoparlant del País Valencià (36,4%), un de cada deu a les Illes Balears
(9,6%) i un de cada 40 a la resta de territoris (2,5%). Dins de la zona catalanoparlant de
l’estat espanyol, les proporcions eren semblants: Catalunya tenia el 52,4% dels parlants,
la part catalanoparlant del País Valencià el 37,2%, les Illes Balears el 9,8% i la Franja de
Ponent el 0,6%.
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Xifres aproximades de parlants inicials de català l’any 2014

Població

Proporció
sobre la
P.D.L.

Catalanoparlants
del
territori

Catalanoparlants
sobre el
total de
C.D.L.

Catalanoparlants
sobre el
total de
C.D.L. en
l’E.E.

Catalanoparlants
sobre la
població
del
territori

C

7.416.000

54,8%

2.477.000

51,3%

52,4%

33,4%

PV

4.363.000

32,2%

1.758.000

36,4%

37,2%

40,3%

IB

1.116.000

8,2%

463.000

9,6%

9,8%

41,5%

De fet, només un dels cent noranta-dos casos de discriminació recollits durant els darrers
dotze anys va succeir fora dels tres grans territoris del domini lingüístic. En concret, va passar
a la Franja de Ponent, un territori que en termes de població és semblant a l’Alguer i en
població catalanoparlant és similar a Andorra. En el cas d’Andorra, a més, el català és l’única
llengua oficial de l’estat i, per bé que és lluny de tenir-hi una situació social idònia, no és
subjecta a una política d’estat adversa. Amb tot, cal indicar que si no s’han recollit casos de
discriminació en aquests territoris és simplement perquè no se n’ha tingut coneixement.
D’altra banda, s’han inclòs casos succeïts fora del domini lingüístic quan s’han detectat
discriminacions i abusos de treballadors públics espanyols a catalanoparlants pel simple
fet de ser-ho. Per exemple, l’any 2018 es van recollir casos de policies espanyols que havien
vexat ciutadans que s’expressaven entre ells en català fora del domini lingüístic.

CN

475.000

3,5%

60.000

1,2%

-

12,7%

AND

79.000

0,6%

31.000

0,6%

-

39,5%

FP

47.000

0,3%

26.000

0,5%

0,6%

54,7%

Figura 3. Casos de discriminació lingüística per territori (març de 2007 - desembre
de 2019)

AL

44.000

0,3%

11.000

0,2%

-

24,1%

120

13.540.000

100%

4.826.000

100%

4.724.000

35,7%

100

Llegenda: C: Catalunya (enquesta del 2013); PV: País Valencià, zona de predomini del català
(enquesta del 2015); IB: Illes Balears; CN: Catalunya del Nord (enquesta del 2015); AND: Andorra; FP:
la Franja de Ponent; AL: l’Alguer (enquesta del 2015); P.D.L.: població del domini lingüístic; C.D.L:
catalanoparlants del domini lingüístic; E.E.: estat espanyol
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Total

100
(52,1%)
62
(32,3%)

60

24
(12,5%)

40
En aquest punt cal recordar que els reculls de discriminacions lingüístiques de la
Plataforma per la Llengua estan centrats en casos succeïts a l’estat espanyol. Això és així
principalment per dues raons. Per una banda, els mitjans de comunicació són una de les
dues grans vies per les quals les discriminacions arriben a coneixement de la Plataforma
per la Llengua i hi ha poques referències a la premsa en català –si és que n’hi ha cap– de
casos de discriminació lingüística perpetrats per l’Administració a la Catalunya Nord,
Andorra i l’Alguer. Per una altra banda, els territoris de fora de l’estat espanyol són petits en
termes de població o, en el cas de la Catalunya Nord, de població catalanoparlant, i això
implica que s’hi denuncien menys discriminacions lingüístiques, també per la via de la
queixa directa a la Plataforma per la Llengua.
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Les figures 3 i 4 mostren que tant al llarg del període entre 2007 i 2019 com el mateix
any 2019 la proporció de discriminacions en cada territori catalanoparlant de l’estat
espanyol correspon grosso modo a la proporció de catalanoparlants inicials (sobre el
total de catalanoparlants del domini lingüístic) que hi vivien al voltant del 2014, i cal
suposar que en els darrers sis anys no hi ha hagut grans canvis en la proporció de població
catalanoparlant en aquests territoris.
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Així, Catalunya, que si no hi ha hagut canvis des del 2014, reuneix al voltant del 52,4% dels
catalanoparlants de la part del domini lingüístic que és dins de l’estat espanyol, va registrar el
52,1% de les discriminacions denunciades dels darrers dotze anys i el 56,3% de les del 2019.
La zona de predomini del català del País Valencià reuneix el 37,2% dels parlants i va recollir
el 32,3% de les discriminacions denunciades des del 2007 i el 31,3% de les del 2019. La xifra
és inferior als parlants inicials, però no excessivament –a més, cal tenir present que en el
cas valencià, la xifra de parlants inicials és aproximativa.
Finalment, les Illes Balears reuneixen al voltant del 9,8% dels parlants i van registrar el
12,5% de les discriminacions tant en el període 2007-2019 com durant el mateix 2019.
En aquest cas, la xifra de discriminacions és lleugerament superior al pes del territori en
termes de catalanoparlants inicials, però no de manera significativa.
Amb aquestes dades, per tant, es pot descartar que les característiques singulars de cada
territori tinguin un efecte decisiu sobre el nombre de discriminacions. Tot apunta al fet que
el fenomen de la discriminació lingüística és en realitat força homogeni. Per una banda, tot
sembla indicar que el comportament lingüístic dels catalanoparlants no és gaire diferent
en els diversos territoris; i per una altra banda, els qui perpetren les discriminacions
lingüístiques, que solen respondre a perfils nacionalistes espanyols, tampoc no es
comporten de manera diferenciada depenent del lloc on són.
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Un altre factor molt rellevant en un estudi de les discriminacions lingüístiques en el sector
públic és el nivell administratiu en què succeeixen. En el cas espanyol això representa
observar si els qui discriminen són treballadors de l’Administració General de l’Estat, les
comunitats autònomes o els ens locals.
Les dades recollides des de l’any 2007 indiquen que l’Administració General de l’Estat
protagonitza la majoria de discriminacions. Així, entre el 2007 i el 2019 el 70,9% dels
casos van succeir en aquest nivell administratiu, mentre que l’any 2019 van ser el 62,5%.
L’administració autonòmica és la segona amb més casos de discriminació, però és molt
lluny de l’estatal: el 20,8% dels casos dels darrers dotze anys i el 28,1% dels del 2019.
L’administració local és la més complidora en aquest sentit: només ha protagonitzat el
8,4% dels casos dels darrers dotze anys i el 9,4% dels del 2019.

Figura 5. Casos de discriminació lingüística detectats per la Plataforma per la
Llengua per nivell administratiu i àmbit (març del 2007 - desembre del 2019)
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També és possible que el percentatge de casos denunciats sobre el total de casos produïts
(nombre que no podem saber) no sigui homogeni arreu del territori catalanoparlant de
l’estat espanyol. Tanmateix, la coincidència de les xifres de denúncies amb el percentatge
de parlants inicials dels territoris fa més versemblant la hipòtesi que els comportaments de
víctimes i agressors són homogenis arreu del territori.
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Les diferències en la incidència de la discriminació lingüística tenen, de ben segur,
una relació directa amb el fet que l’Administració General de l’Estat només exigeix als
seus treballadors el coneixement del castellà, però no pas del català, mentre que en
l’administració autonòmica i la local el requisit de conèixer el català és més estès. Així, a les
Illes Balears i al País Valencià, per bé que no hi ha un requisit general de coneixement del
català, els funcionaris autonòmics d’atenció al públic solen tenir-lo, i a Catalunya aquest
requisit és, en teoria, general per a tots els treballadors públics autonòmics i locals en virtut
de l’article 11 de la Llei 1/1998 de Política Lingüística, que a més obliga l’Administració a
assegurar-se en els processos de selecció que aquest coneixement existeix.
Tanmateix, a les Illes Balears i al País Valencià no hi ha el requisit de conèixer el català en
l’àmbit de la sanitat, un sector en què es presta atenció directa al públic, i a Catalunya,
per bé que en teoria el requisit hi és, sovint no es compleix perquè s’apliquen mesures
d’excepció per a contractar personal per vies extraordinàries. No és casual, doncs, que tres
quartes parts de les discriminacions lingüístiques en el pla autonòmic dels darrers anys i
gairebé la totalitat de les del 2019 hagin succeït en l’àmbit concret de la sanitat pública.

Figura 6. Casos de discriminació lingüística detectats per la Plataforma per la
Llengua per nivell administratiu i àmbit (2019)
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Figura 7. Casos de discriminació lingüística per àmbit administratiu
(març de 2007 - desembre de 2019)
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Aquest component militant, que es pot comprovar fàcilment llegint el relat dels casos
concrets de les fitxes d’aquest report i dels anteriors, és altament preocupant perquè es
tracta d’institucions i cossos amb molt de poder i amb una capacitat molt elevada per a
danyar els interessos dels ciutadans i, per tant, de coaccionar-los i inhibir-ne els drets.
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Això, de ben segur, té relació amb l’absència del requisit de conèixer el català, però també
amb la naturalesa particular d’aquestes institucions, que beuen d’una tradició autoritària
amb poc respecte pels drets reconeguts i per les seves garanties, i que estan profundament
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Finalment, en el cas de la sanitat, de competència autonòmica, s’aprecia un augment de
les discriminacions lingüístiques durant els darrers anys: si en el conjunt del període les
discriminacions en aquest àmbit són el 15,1% del total, el 2017 són el 27%, el 2018 el 32% i
el 2019 el 25%.
Les raons darrere d’aquest augment poden ser diverses, però probablement hi ha hagut un
relaxament de les administracions autonòmiques, i molt especialment de la Generalitat de
Catalunya, en la protecció dels drets lingüístics dels catalanoparlants, també en l’àmbit de
la selecció de personal. En aquest sentit, l’única mesura plenament garantista dels drets
dels parlants és l’exigència plena i el compliment del requisit dels treballadors públics de
conèixer la llengua, i d’usar-la en cas de ser-hi interpel·lats.
En el cas de Catalunya això implicaria complir l’article 11 de la Llei de Política Lingüística
i evitar d’usar procediments d’excepció per a contractar personal sense capacitació
lingüística en català. Aquesta mena de pràctiques sovint s’han justificat per motius
d’urgència, per la necessitat de disposar ràpidament d’especialistes mèdics, però molt
sovint no s’han previst mecanismes efectius per a corregir la situació al cap de poc temps.
Per aquest motiu, l’ús d’aquests procediments d’urgència és en el fons un frau de llei: el
problema no és d’absència de professionals qualificats que dominin el català, sinó de les
condicions laborals que ofereix l’administració sanitària.
Cal recordar que l’article 11 de la Llei de Política Lingüística no només obliga les
administracions a incorporar la comprovació dels coneixements de català en els processos
selectius, sinó que obliga directament el treballador de les administracions de Catalunya
a “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”. En aquest sentit, la referència del mateix article als processos selectius
és una mera garantia, i el coneixement del català és directament exigible als treballadors.
En un altre ordre de coses, durant els darrers anys s’ha apreciat un augment molt notable
dels casos de discriminació denunciats directament a la Plataforma per la Llengua, i
que per tant l’entitat no coneix per primera vegada pels mitjans. L’any 2015, quan es va
fer el primer report de discriminacions, 9 dels casos de discriminació havien arribat a la
Plataforma per la Llengua per mitjà de queixes directes dels interessats. El 2017 eren 10, el
2018 16 i el 2019 26.
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Figura 8. Casos de discriminació lingüística per àmbit administratiu (2019)
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Si en el període entre el 2007 i el 2019 el 39,1% dels casos tractats per la Plataforma per la
Llengua havien estat denunciats directament a l’entitat, l’any 2019 la proporció s’enfilava
al 81,3%. Això pot tenir relació amb un increment del coneixement que el públic té de
l’entitat, que probablement està lligat a una intensificació de la seva activitat de denúncia
de les discriminacions i d’assistència a les víctimes.
Una enquesta elaborada pel GESOP per encàrrec de la Plataforma per la Llengua l’any 2019
apuntava que el coneixement i la valoració de l’entitat entre la població de Catalunya eren
alts: el 51,6% dels habitants deia que coneixia o havia sentit a parlar de la Plataforma per la
Llengua i la valoració mitjana de la nostra tasca era de 7,8 punts sobre 10.
A més, els darrers anys la Plataforma per la Llengua ha experimentat un creixement
constant pel que fa al volum de socis i ha passat d’uns 2000 socis el 2010, a uns 11.000 el
2015, i uns 20.000 a començament del 2020.
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Figura 9. Casos de discriminació lingüística per any i mitjà pel qual arriben al
coneixement de la Plataforma per la Llengua (març de 2007 - desembre de 2019)
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En paral·lel amb la crescuda del volum de queixes per discriminació lingüística que arriben
directament a la Plataforma per la Llengua, ha perdut pes la detecció de casos procedent
dels mitjans de comunicació per a l’elaboració d’aquest report, tant en termes relatius com
absoluts. Així, l’any 2016 i el 2017 fins a 15 dels casos que apareixien als reports havien estat
denunciats primer als mitjans de comunicació. L’any 2018 aquesta xifra baixava als 6 casos,
i el 2019 als 5.
Entre el 2007 i el 2019, el 53,6% de les discriminacions havien arribat al coneixement de la
Plataforma per la Llengua per la via dels mitjans de comunicació. L’any 2019, la proporció
era tan sols del 15,6%. Això es deu principalment al fet que, per bé que molts casos acaben
arribant als mitjans de comunicació, ara una bona part són gestionats primer pel servei
d’atenció als discriminats de la Plataforma per la Llengua. De fet, en moltes ocasions
l’entitat ajuda els interessats a fer arribar els seus casos als mitjans de comunicació, perquè
la publicitat de la discriminació és una eina per a combatre-la, tant perquè pressiona els
representants polítics com perquè consciencia la població dels drets que té.
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Figura 10. Casos de discriminació lingüística segons el mitjà pel qual arriben al
coneixement de la Plataforma per la Llengua (març del 2007 - desembre del 2019)

Xarxes socials
Altres institucions i entitats

L’augment de les denúncies de casos de discriminació a la Plataforma per la Llengua, per
bé que ha representat una disminució dels casos que arriben a l’entitat per via dels mitjans
de comunicació, ha comportat un creixement del total de casos tractats als reports. Si el
report del període 2013-2015 contenia 14 casos del 2013, 10 del 2014 i 17 del 2015, el report
de l’any 2016 tractava 22 casos, el de 2017 en tractava 26, el de 2018 25 i el de 2019 32.
Aquestes xifres podrien tenir relació amb un augment absolut dels casos succeïts, que
sempre són més que els denunciats, però més probablement tenen relació amb l’augment
del coneixement que la població té de la Plataforma per la Llengua i de la utilitat del
nostre servei de queixes, sense menystenir el possible augment de la consciència pública
consegüent sobre els drets lingüístics, la difusió dels quals l’entitat té com a objectiu
comunicatiu de primer ordre. En aquest sentit, probablement més que un augment en els
casos succeïts hi ha hagut un augment de la proporció de casos denunciats.
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Figura 11. Casos de discriminació lingüística segons el mitjà pel qual arriben al
coneixement de la Plataforma per la Llengua (2019)
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Figura 12. Casos de discriminació lingüística detectats durant el 2019 per mes
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Finalment, cal indicar que el 2019 els casos de discriminació van succeir durant l’any de
manera força homogènia. L’únic mes que no se’n van detectar va ser el febrer, però tots
els altres mesos van tenir entre dos i quatre casos. Això contrasta amb l’any 2018, en què
sis dels vint-i-cinc casos es van acumular al mes de gener (un 24%), i quatre al mes de
febrer (un 16%). Això indica que els mesos no són probablement un indicador temporal
significatiu quant a les discriminacions lingüístiques, que es produeixen de manera regular
al llarg de períodes de temps més llargs, però amb certa arbitrarietat al llarg d’un sol mes.
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Conclusions
L’any 2019 va representar un rècord en els casos coneguts de discriminació lingüística
contra els parlants de català per part de les administracions públiques de l’estat espanyol
des que la Plataforma per la Llengua va començar a recollir-los de manera exhaustiva.
Des de l’any 2016, els casos recollits eren al voltant de 25: 22 el 2016, 26 el 2017, 25 el 2018.
L’any 2019 en van ser 32.
Això probablement no es deu a un augment dels casos succeïts, sinó al fet que se’n
van denunciar més. En aquest sentit, durant els darrers anys hi ha hagut un augment
molt considerable de casos que han estat denunciats per les víctimes directament a la
Plataforma per la Llengua, fet que probablement té relació amb el creixement de l’entitat
i la intensificació de les nostres campanyes contra la discriminació lingüística. Per una
altra banda, allò que el 2019 no va variar és que les discriminacions es van produir en
tots els nivells administratius i en àmbits diversos. Alhora, com també és habitual, es van
concentrar en l’Administració estatal i en alguns àmbits concrets: els cossos policials, la
judicatura i la sanitat.
L’àmbit de la sanitat pública, de titularitat autonòmica, mereix una menció especial,
atès que durant els darrers anys ha experimentat un augment important pel que fa a la
incidència de les discriminacions lingüístiques. En el conjunt del període 2007-2019 el 15%
de les discriminacions es van produir en centres sanitaris. El 2019 van ser el 25%. Això és
conseqüència d’una mala adaptació a les noves realitats de les polítiques de contractació
de les administracions autonòmiques en la contractació de personal, i de certa relegació
dels drets lingüístics dels ciutadans en l’ordre de prioritats. I en el cas del País Valencià o les
Illes Balears, també podria reflectir l’augment de les expectatives dels usuaris del servei de
voler que les administracions autonòmiques els respectin els drets lingüístics.
Per una altra banda, les forces policials estatals i la judicatura van continuar protagonitzant
un nombre molt elevat de casos de discriminació. En moltes ocasions, aquests casos no
es van limitar a la negació de la prestació del servei, sinó que incloïen vexacions i abusos
de caire ideològic. Destaquen, per exemple, els casos de Paula Rotger i Kris Charlier,
discriminats per la Guàrdia Civil als aeroports de Palma i Barcelona, respectivament.
Rotger, treballadora de l’aeroport de Palma, va ser informada per un agent de la
Guàrdia Civil en un control de metalls que “a la autoridad se le habla en español” i no
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va poder assistir a una reunió de feina perquè no va voler renunciar al dret de parlar
en català. Posteriorment va ser denunciada, separada de la feina durant un mes com a
conseqüència d’una denúncia de l’agent que l’havia discriminada pel fet que AENA (que
no la seva empresa) li va impedir l’accés a l’aeroport, i finalment assetjada amb pintades
amenaçadores al cotxe, i encara un individu que es va identificar com el fill d’un guàrdia
civil li va trencar el vidre de l’automòbil.
Per la seva banda, Charlier, un ciutadà belga resident a Catalunya que es recuperava d’un
càncer de còlon, va ser importunat i assetjat pel mateix cos paramilitar en un control
d’equipatges de l’aeroport de Barcelona quan no va voler mostrar la bossa d’excrements
que duia adherida al cos i perquè va indicar que parlava català però que no sabia castellà
perquè al poble on vivia la llengua d’ús habitual era el català. Els agents, agitats, li van
dir que “esto es España y aquí hablamos español”, el van agredir quan finalment es va
treure els pantalons per a ensenyar-los la bossa, el van denunciar i van aconseguir que la
companyia aèria amb què viatjava li prohibís de volar.
Per bé que aquests són dos dels casos més destacats, sobretot pel desequilibri de poder
entre discriminadors i discriminats, és una constant que en els casos de discriminació
lingüística aflori el problema estructural de fons: la ideologia del nacionalisme espanyol,
que és marcadament de caràcter supremacista castellà. Comentaris com els dels guàrdies
civils a Rotger i a Charlier són d’allò més habitual. Altres exemples recollits en aquestes
fitxes són: “yo no hablo vuestra jerga”, “no entiendo su dialecto”, “¡Viva España, viva el rey,
viva el orden y la ley’!”, “estás llamando a la Tesorería de la Seguridad Social y tienes que
hablarme en castellano”, “llevo cinco años trabajando aquí y no he aprendido catalán, me
voy a quedar y no lo pienso aprender”, “en español nos entendemos todos”, “soy policía
nacional, estoy en España y hablo español” i “¿Por qué no hablais español, si estamos en
España?”.
El més significatiu de totes aquestes expressions és la vinculació constant de la vulneració
de drets, del menyspreu del català i de la subordinació dels catalanoparlants amb la noció
d’Espanya i les seves institucions. En efecte, “Espanya” no és tan sols un estat, sinó també
una ideologia i una distribució molt concreta del poder i l’estatus.
Les discriminacions lingüístiques succeeixen de manera homogènia arreu del domini
lingüístic del català controlat per l’estat espanyol, de manera que cada territori té un
percentatge de casos denunciats similar al pes en població catalanoparlant. En aquest
sentit, el nacionalisme espanyol no fa distincions i es mostra igual d’hostil i bel·ligerant
amb els catalanoparlants d’arreu.
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A més, les actituds discriminatòries de caire espanyolista solen restar impunes, fet que
encara les encoratja més. Això es deu al fet que l’Administració General de l’Estat, que
és la que concentra més casos de discriminació, està fortament impregnada d’aquesta
ideologia, de manera que les instàncies superiors que haurien d’assegurar-se de castigar
els abusos i garantir que no es produeixen, més aviat tendeixen a solidaritzar-se amb els
qui discriminen i encobrir-los, com també fan per una altra banda els responsables polítics
dels partits espanyols principals.
Per una altra banda, per bé que les discriminacions són contràries a la legislació específica,
estan facilitades per un ordenament jurídic que també és marcadament de caràcter
supremacista castellà. La Constitució espanyola crea un estatus simbòlic superior per a la
llengua castellana, hi identifica l’estat en exclusiva i en dona als parlants uns privilegis que
els altres grups lingüístics no tenen, i això facilita que els treballadors públics reprodueixin
aquests esquemes en el tracte amb els ciutadans, fins i tot allà on la legislació específica
no ho fa.
Com que les discriminacions lingüístiques no són casos aïllats, sinó que troben explicació
en un mal estructural, es fan necessàries mesures comprensives i profundes. La més
important és un canvi constitucional que asseguri que els catalanoparlants gaudeixin de
reconeixement ple, tant en estatus simbòlic com en drets efectius. Això podria implicar
o bé la modificació de la Constitució espanyola, o bé la independència dels territoris
catalanoparlants en un o diversos estats independents –com ja ho és Andorra–, o una
combinació d’ambdues coses. En tot cas, no és acceptable que un estat que té jurisdicció
sobre territoris tradicionalment catalanoparlants no inclogui el català entre les llengües
oficials, que no en reconegui als parlants la igualtat de drets i que els imposi un deure
addicional d’adaptació a una altra comunitat lingüística.

La resposta del govern de Pedro Sánchez va ser un atac personal al relator i un
qüestionament total del seu treball: l’acusava de no aportar dades ni estadístiques, evitava
d’explicar cap mecanisme per a evitar les discriminacions lingüístiques i posava en dubte
que les comunitats lingüístiques en qüestió volguessin que els funcionaris tinguessin el
requisit de conèixer els seus idiomes.
És per aquesta mena d’actituds negacionistes i encobridores que la Plataforma per la
Llengua havia inclòs mesures de garantia dels drets lingüístics entre les seves propostes
de compromisos lingüístics que va lliurar als partits polítics que es van presentar a les
diferents eleccions que es van celebrar el 2019. A més, entre el 2018 i el 2019 l’entitat
va impulsar la campanya “Prou de catalanofòbia”, per a exigir que el govern central i
els executius de les comunitats autònomes adoptessin un pla de xoc que esmenés la
normativa antiigualitària que propiciava les discriminacions.
En aquest mateix camp de la legislació convé assenyalar també els reports sobre les
novetats legislatives en matèria lingüística que publica anualment la Plaforma per la
Llengua29. Aquests reports volen conscienciar la població de la desigualtat jurídica en
matèria de drets lingüístics i estan centrats en les normes que regularment s’aproven per
a imposar l’ús del castellà en tota mena d’àmbits i exigir-ne el coneixement per a accedir a
determinades prestacions, titulacions i serveis.
Els reports sobre les discriminacions lingüístiques i els que tracten les novetats legislatives
que són discriminatòries en termes de llengua s’han de veure com a mútuament
complementaris, perquè ambdós tracten problemes que són fruit d’un mateix fenomen,
el supremacisme lingüístic castellà inherent del nacionalisme espanyol. En aquest
sentit, aquests informes no són només una font d’informació, sinó també una eina
d’apoderament col·lectiu per als parlants de català.

Paral·lelament, cal acabar amb la impunitat dels qui discriminen els drets lingüístics.
Històricament, la manca de zel en la lluita contra la vulneració de drets lingüístics no ha
depès del color polític del govern de torn. Amb independència del discurs ideològic del
govern de l’estat, les discriminacions lingüístiques han estat una constant, i també la
negació i l’encobriment d’aquestes.
A començament del 2020 el relator especial sobre afers de les minories de les Nacions
Unides va publicar un report en què demanava al govern espanyol del PSOE que
investigués les discriminacions contra les minories lingüístiques i assenyalava que
l’absència d’un requisit per als funcionaris estatals de conèixer les llengües oficials
diferents del castellà podia generar tota mena de greuges i vulneracions de drets.
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Vegeu el de l’any 2018: Plataforma per la Llengua (2019). Novetats legislatives en matèria lingüística
aprovades el 2018 que afecten els territoris de parla catalana. Barcelona.
En línia a <https://ja.cat/4khSC> (darrera consulta 27/09/2020).
29
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Annex. Tots els casos (2007-2019)
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. En línia a <https://ja.cat/csyM9> (darrera
consulta 27/09/20).
2. 16/03/2007. Una metgessa és despatxada 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. En línia a <http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiadenuna-metgessaperqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html> [ENLLAÇ
TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20). “Readmesa la metgessa acusada de no voler
parlar en castellà, Ajuntament del Prat de Llobregat”, El Punt Avui. En línia a <http://
www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwA
YmaltqgxYDFv-6USRg> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia
a <http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-delleidaobliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera
consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/BbbO0> (darrera consulta 27/09/20).
“La jutgessa condemna Saïda per injúries greus”, Diari de Balears. En línia a <http://
dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuriesgreus.html>
[ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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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. En línia a
<http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=1413> [ENLLAÇ
TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <http://
hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-encastellanoa-l%F3pez-bofill-32317.html> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
7. 07/01/2008. Un policia vexa un ciutadà i el fa callar per haver parlat català a la
comissaria de Sant Feliu de Llobregat.
Font: “No me da la gana hablar en catalán, estamos en España”, E-Notícies. En línia
a <http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-ganahablar-encatal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera
consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/yEN4j> (darrera
consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/uIie6> (darrera consulta 27/09/20).
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) . En línia a <https://ja.cat/Zfuq8> (darrera consulta 27/09/20).
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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.

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: “El CAT a les matrícules. Una crònica colonial al Túnel del Cadí”, Llibertat.cat.
En línia a <http://www.llibertat.cat/2009/03/el-cat-a-les-matricules.una-cronicacolonial-al-tunel-delcadi-5989> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

Font: “Jutgen una passatgera de l’aeroport per cridar en català a la Guàrdia Civil”,
Diari de Girona. En línia a <https://ja.cat/oyh8d> (darrera consulta 27/09/20).

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. En línia a <http://reusdigital.cat/noticies/dos-reusencsdenuncien-discriminaci-parlar-en-catal-enun-curs-pagat-pel-govern> [ENLLAÇ
TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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, denuncia que dues funcionàries l’acusaren de
“radical” a la Junta Electoral per parlar en català”, Diari de Balears. En línia a <https://
ja.cat/MWAlN> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-audiencia-confirma-lacondemna-al-guardia-civilque-agredi-ivan-cortes.html> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera
consulta 27/09/20).
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.

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. En línia a <https://ja.cat/N6A6N> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a
<http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457jutgessa-ila-fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lenguacom%C3%BAnen-el-judici-d-elx> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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: “El Síndic insta a Sanidad a utilizar el valenciano”, El País. En línia a <https://
ja.cat/CsWmI> (darrera consulta 27/09/20).
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. En
línia a <https://ja.cat/WWCF0> (darrera consulta 27/09/20).

Font: “Rosario Palomino, Barcelona”, ¡En Cristiano! Els cossos de seguretat contra el
català (blog) . En línia a <https://ja.cat/mldQ6> (darrera consulta 27/09/20).
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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!”. En
línia a

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: “¡Cojones, que bien hablas el catalán!”, Sant Andreu de Palomar (reprodueix el
diari Avui). En línia a <https://ja.cat/dxmyI> (darrera consulta 27/09/20).

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.

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: “Críticas a la Guardia Civil por exigir a los conductores que les hablen en
castellano”, El Mundo. En línia a <https://ja.cat/8NkjR> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-ocb-denunciauna-nova-agressio-linguisticaaquest-cop-al-centre-de-salut-d-inca.html> [ENLLAÇ
TRENCAT]
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. En línia a <https://ja.cat/mXdYn> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/BQ7n1> (darrera consulta 27/09/20).
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: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: “Un treballador d’ADIF es nega a atendre una consulta en valencià sobre un
passatger invàlid”, Valencianisme.com. En línia a <http://www.valencianisme.com/
index.php?option=com_content&task=view&id=2839&Itemid=48> [ENLLAÇ TRENCAT]
(darrera consulta 27/09/20).
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”, El Punt Avui. En línia a <https://ja.cat/lOPc3> (darrera consulta 27/09/20).
30. 23/05/2011. Un ciutadà de Cambrils, ridiculitzat i humiliat en una oficina del
DNI espanyol per voler expressar-se en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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”,
El Punt Avui. En línia a <https://ja.cat/0srtB> (darrera consulta 27/09/20).
32. 18/01/2012. Un tècnic de normalització lingüística, despatxat 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. En línia a <https://ja.cat/u1Esg> (darrera consulta 27/09/20).

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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33. 21/01/2012. Retenció i amenaces a un conductor empordanès per expressarse en català davant la Guàrdia Civil.

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: “La Guàrdia Civil investiga les coaccions per l’ús del català”, El Punt Avui. En línia
a <https://ja.cat/SFgKd> (darrera consulta 27/09/20).

Font: “Retingut per la Policia Nacional a l’aeroport del Prat per parlar només català o
anglès”, Ara. En línia a <https://ja.cat/7LDHn> (darrera consulta 27/09/20).

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

40. 07/07/2012. Un jove mallorquí passa una nit al calabós per no respondre en
castellà a la Guàrdia Civil.

Font: “Un jove denuncia la Guàrdia Civil per agredir-lo a l’aeroport del Prat per parlar
català”, Ara. En línia a <https://ja.cat/r8gaj> (darrera consulta 27/09/20).

Font: “La Guàrdia Civil arresta un militant d’Arran per no contestar-los en castellà”. En
línia a <https://ja.cat/Dr2qT> [enllaç que ha quedat inoperatiu; podeu llegir la notícia a
Racó Català: <https://ja.cat/euLSi>] (darrera consulta: 27/09/20), Setmanari Directa.

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. En línia a
<https://ja.cat/fJTSf> (darrera consulta 27/09/20).
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”, Ara. En línia a <https://ja.cat/tRd2h> (darrera consulta 27/09/20).
37. 05/05/2012. Un ciutadà entra a la caserna de la Guàrdia Civil d’Inca per a fer-hi
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. En línia a <https://ja.cat/KED3K> (darrera consulta 27/09/20).
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.

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: “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. En línia a
<https://ja.cat/Fe34Y> (darrera consulta 27/09/20).
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”, Plataforma per la Llengua (blog). En
línia a <http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroportper-parlar-encatala/> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
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 Periódico. En línia a <https://ja.cat/fJ5cv> (darrera consulta
27/09/20).

Font: “Dos guàrdies civils, a judici per vexar un veí de Vilajuïga que es negava a parlar
en espanyol”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/NODag> (darrera consulta 27/09/20).
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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
(blog). En línia a <https://ja.cat/55gPt> (darrera consulta 27/09/20).
45. 21/12/2012 Retiren el carnet de conduir a un conductor d’Almenara 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. En línia a
<https://ja.cat/EHZu5> (darrera consulta 27/09/20).
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”, Plataforma per la Llengua (blog). En línia a
<https://ja.cat/rFILP> (darrera consulta 27/09/20).
47. 05/03/2013. El Govern valencià tanca Canal 9, la darrera televisió en català
que quedava al País Valencià, i nega als treballadors despatxats 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. En línia a <https://ja.cat/LDQcS> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/f2NGE> (darrera consulta 27/09/20).

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” un
alumne que es va queixar del mètode pedagògic.
Font: “Adoctrinament espanyolista d’un professor a la Universitat Jaume I de
Castelló”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/EFedN> (darrera consulta 27/09/20).
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: “Denuncia uns policies que li exigien de parlar en castellà”, El Punt Avui. 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. En línia a <https://ja.cat/fDsxF> (darrera consulta 27/09/20).
51. 12/07/2013. 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.
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. En línia a
<https://ja.cat/QhO8n> (darrera consulta 27/09/20). “Elx denunciarà la discriminació
lingüística”, El Punt Avui. <https://ja.cat/S4aMb> (darrera consulta 27/09/20).
52. 21/07/2013. La Policia Nacional nega el dret a un ciutadà de Palma a formular
una denúncia en català.
Font: “Nou cas de discriminació lingüística per part de la Policia Nacional”, Diari de
Balears. En línia a <http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminaciolinguisticaper-part-policia-nacional.html> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta
27/09/20).
53. 22/07/2013. Un ciutadà detingut en una manifestació a Elx per parlar en català
a un policia nacional.
Font: “L’associació El Tempir denuncia un nou cas de discriminació lingüística a Elx per
adreçar-se a un policia en català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Q5kwm> (darrera
consulta 27/09/20). “Suport a Paco Muñoz Giménez, detingut per la policia nacional
per parlar-los en valencià”, El Tempir, associació cívica per la llengua a Elx. En línia a
<http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenezdetingut-perla-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/>, [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta
27/09/20).
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54. 03/08/2013. Un veí de Puçol, denunciat falsament en un control rutinari de la
Guàrdia Civil per expressar-se en català.

59. 18/11/2013. Un jutjat de Barcelona nega a un advocat el dret de tramitar en
català un procediment judicial.

Font: “Un veí de Puçol, víctima d’una denúncia falsa de la Guàrdia Civil per parlar en
valencià”, La Veu del País Valencià. En línia a <http://www.laveupv.com/noticia/3936/
un-vei-de-pucol-victima-dunadenuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-envalencia> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

Font: “Deneguen a un advocat el dret a demanar el català en un procediment judicial”,
El Punt Avui; testimoni personal de Miquel Panadès. En línia a <https://ja.cat/BeaeG>
(darrera consulta 27/09/20).

55. 04/08/2013. Dos joves són colpejats i humiliats per guàrdies de seguretat i
guàrdies civils a l’Arenal Sound de Borriana per parlar en valencià.
Font: “Cops de peu i de puny per haver parlat en català, en l’última nit de l’Arenal
Sound”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/FwpmN> (darrera consulta 27/09/20).
56. 22/08/2013. Un jutjat de Vinaròs refusa una demanda presentada en català
perquè considera que no és una llengua oficial al País Valencià.
Font: “Un jutjat de Vinaròs exigeix el castellà a advocats de l’Ebre”. El Punt Avui. En
línia a <https://ja.cat/IfWsl> (darrera consulta 27/09/20).
57. 23/08/2013. Un exregidor d’Olleria, vexat per un agent del Cos Nacional de
Policia per adreçar-s’hi en català a València.
Font: “Un ex-regidor de l’Olleria, víctima d’un nou cas de discriminació lingüística
per part de la policia”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/FWyHz> (darrera consulta
27/09/20).
58. 13/09/2013. Un policia nacional es nega a atendre la denúncia d’un ciutadà
perquè s’expressava en valencià i li exigeix parlar “en español”.
Font: “Hábleme en español, esto es España”, La Veu del País Valencià. En línia a
<https://ja.cat/a7KSM> (darrera consulta 27/09/20). “El Tempir denuncia un nou cas
de discriminació lingüística produïda a Elx per un policia nacional i se solidaritza amb
Francisco Escortell”, El Tempir, associació cívica per la llengua a Elx. En línia a <http://
www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-dediscriminaciolinguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-essolidaritza-amb-francesccortell/> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

60. 05/12/2013. Un avi i el seu net, expulsats d’un tren TALGO per una revisora per
parlar en català.
Font: “La revisora d’un Talgo fa baixar un avi i el seu nét per ser catalans”, El Punt Avui.
En línia a <https://ja.cat/n5ddX> (darrera consulta 27/09/20). “La revisora que va fer
baixar dos passatgers perquè eren catalans amenaça de denunciar-los”, Vilaweb. En
línia a <https://ja.cat/mKCuf> (darrera consulta 27/09/20).
61. 01/02/2014. Un guàrdia civil de la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló
obliga a expressar-se en castellà a una diputada de les Corts Valencianes.
Font: “Marina Albiol denuncia discriminació lingüística a la Subdelegació del Govern
espanyol a Castelló”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/fJlDU> (darrera consulta
27/09/20).
62. 21/03/2014. Una jutgessa de Tenerife retira la custòdia a una mare que ha anat a
viure a Ripollet perquè considera que el català pot ser un “problema” per a la nena.
Font: “Aparten una nena de la seva mare per l’“escull” del català”. El Punt Avui. En línia
a <https://ja.cat/AtQP5> (darrera consulta 27/09/20).
63. 10/04/2014. 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.
Font: “Una magistrada considera una nosa l’ús del català en un procediment judicial”.
El Punt Avui. En línia a <https://ja.cat/oYmfC> (darrera consulta 27/09/20).
64. 26/04/2014. 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.
Font: “La Comisaría de Xirivella se niega a atender a una mujer en valenciano y llama a
un intérprete”, Levante. En línia a <https://ja.cat/sFIKN> (darrera consulta 27/09/20).

88

89

“A l’autoritat se li parla en espanyol.
O em parles en espanyol o no passes.”

65. 30/04/2014. Un manifestant, amenaçat amb una multa de 200 euros per parlar
en català a policies nacionals a Dénia.

70. 29/12/2014. Denegada la nacionalitat espanyola a un ciutadà xinès que parla
català i amb pocs coneixements d’espanyol.

Font: “Amenaçat amb una multa de 200 euros per haver parlat en català a la policia”,
<https://ja.cat/BXDRD> Vilaweb. “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. En línia a <http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/
denuncia-que-la-policia-nacional-leamenazo-con-multarle-por-hablar-envalenciano-durante-una-protesta-de-lapah/#.U2FH6JyvILU.twitter> [ENLLAÇ
TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

Font: “Els tribunals deneguen la ciutadania espanyola a un xinès que parla català,
però no espanyol”, VilaWeb. En línia a <https://ja.cat/2j7Mj> (darrera consulta
27/09/20). “Los jueces deniegan la nacionalidad a un chino incapaz de hablar en
castellano”, Levante. El mercantil valenciano. En línia a <http://www.levante-emv.
com/comunitat-valenciana/2014/12/29/juecesdeniegan-nacionalidad-chinoincapaz/1206521.htm> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

66. 05/05/2014. 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.
Font: “L’Estat discrimina un jove per parlar català i occità”. En línia a <http://ebreexpres.
com/lestat-discrimina-un-jove-per-parlar-catala-occita/> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera
consulta 27/09/20). Ebre Exprés; “Un jove denuncia que a l’Aragó també es discrimina el
LAPAO”, Ara. En línia a <https://ja.cat/09ASu> (darrera consulta 27/09/20).
67. 21/05/2014. Una professora d’Elx contractada a la presó de Fontcalent,
vexada i amenaçada” per un funcionari del centre per adreçar-se-li en valencià.
Font: “El Tempir denuncia un nou cas de vexació lingüística a la presó de Fontcalent
i se solidaritza amb Maria Carme Viudes”, El Tempir, associació cívica per la llengua a
Elx. En línia a <https://ja.cat/EP7Jm> (darrera consulta 27/09/20). “Un funcionari de la
presó de Fontcalent amenaça una professora per haver parlat en valencià”, La Veu del
País Valencià. En línia a <https://ja.cat/1k7X4> (darrera consulta 27/09/20).
68. 04/06/2014. Un veí de Caldes de Malavella, amenaçat, insultat i retingut per
haver parlat en català a dos policies a l’estació de Figueres.
Font: “Un veí de Caldes acusa dos policies d’amenaces i insults per haver parlat en
català”, El Punt Avui. En línia a <https://ja.cat/2GgZd> (darrera consulta 27/09/20).
“Denuncien que dos policies del CNP van retenir un jove per parlar català”, Nació
Digital. En línia a <https://ja.cat/j9Gc7> (darrera consulta 27/09/20).

71. 02/02/2015. Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya, a Palma.
Font: “Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya a Palma”, Diari de Balears, 2 de
febrer del 2015. “Emaya diu que la discriminació lingüística al Punt Verd va ser “una
impressió”, Diari de Balears, 5 de febrer del 2015. En línia a <https://ja.cat/ZlHUR>
(darrera consulta 27/09/20).
72. 25/02/2015. Un veí de Castelló de la Plana, retingut i vexat per agents del Cos
Nacional de Policia per parlar en valencià.
Font: “Un veí és retingut a Castelló per parlar valencià”, La Veu del País Valencià, 25 de
febrer de 2015. En línia a <http://www.laveupv.com/noticia/13296/unvei-es-retinguta-castello-per-parlar-valencia> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
73. 02/03/2015. A Figueres, una jutgessa amenaça una testimoni de suspendre el
judici si parla en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
74. 02/03/2015. La policia espanyola vexa una advocada per parlar en català en un
CIE.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

69. 11/10/2014. Un jutjat de Barcelona ordena traduir un recurs d’aclariment en
català al·legant que un dels advocats és de Madrid.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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75. 04/03/2015. La Federació Catalana de Futbol anul·la la llicència a sis nens per
no tenir el volant d’empadronament adjunt en castellà.

80. 11/06/2015. Deneguen tramitar la nacionalitat a un ciutadà estranger perquè
presentava una part de la documentació en català.

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 en: “Denuncien que la Federació Catalana de Futbol ha anul·lat unes
llicències perquè un document estava escrit en català”. En línia a <http://araomai.
cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unesllicencies-perque-undocument-estava-escrit-en-catala/> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).

Font: Cas comunicat pel Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya a la Plataforma per la Llengua.

76. 10/03/2015. Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un escrit en
català.
Font: “Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un escrit en català”, Vilaweb,
10 de març de 2015. En línia a <https://ja.cat/d7Js4> (darrera consulta 27/09/20). “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. En línia a <https://ja.cat/5Fnr3> (darrera
consulta 27/09/20).
77. 10/03/2015. Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI a Mollerussa perquè
s’adjuntava documentació oficial redactada en català.
Font: “Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI de Miralcamp en estar en català la
sol·licitud”, Segre, 12 de març de 2015. En línia a <http://www.segre.com/detall-delanoticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-alestaren-catala-la-sollicitud/> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20). 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.
78. 27/04/2015. Una aturada reusenca és vexada en un curs subvencionat pel SOC
per demanar que li facin un curs en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
79. 13/05/2015. Un professor de l’IES Terrassa fa mofa d’un alumne per parlar
català.
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”. En línia a <https://
ja.cat/BqYSD> (darrera consulta 27/09/20).
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81. 18/06/2015. El català motiva el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó a
retirar la custòdia d’un menor.
Font: “El català motiva el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó a retirar la custòdia
d’un menor”, Plataforma per la Llengua. Cas comunicat directament a la Plataforma
per la Llengua. En línia a <https://ja.cat/HHJsV> (darrera consulta 27/09/20).
82. 21/06/2015. Una metgessa amenaça de denunciar una pacient a Sant Joan
Despí perquè li parlava en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
83. 28/07/2015. Un metge del CAP de Torelló vexa i nega l’atenció a una pacient
que li parlava en català.
Font: “La Plataforma per la Llengua considera inadmissible no poder ser atès en
català en un CAP”. En línia a <https://ja.cat/hbiLS> (darrera consulta 27/09/20).
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. En línia a <https://ja.cat/Pfjuv> (darrera consulta 27/09/20).
84. 05/08/2015. 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.
Font: “Xufles, llengua i un policia espanyol”, El Punt Avui. En línia a <https://
ja.cat/8ggaX> (darrera consulta 27/09/20).
85. 06/08/2015. Un pediatre vexa un pacient en dues ocasions per parlar-li en
català en dues poblacions properes a Castelló.
Font: “On queden els drets lingüístics dels valencianoparlants?”,publicació al mur de
Facebook de Daniel Andrés Roig. En línia a <https://ja.cat/GRiEs> (darrera consulta
27/09/20).
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86. 12/09/2015. Un Policia Nacional agredeix un jove per parlar-li en català a la
Jonquera.
Font: “La Plataforma per la Llengua considera intolerable el nou cas de discriminació
a la Jonquera”, Plataforma per la Llengua (blog). La Plataforma per la Llengua va
detectar la queixa a les xarxes socials. En línia a <https://ja.cat/XPdAU> (darrera
consulta 27/09/20).
87. 23/12/2015. Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís, retingut per la
Policia per parlar en valencià.
Font: “Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís, retingut per la Policia per
parlar en valencià”, La Veu del País Valencià. En línia a <http://www.laveupv.com/
noticia/17476/%20un-portaveu-comarcal-dejoves-amb-compromis-retingut-per-lapolicia-per-parlar-en-valencia> [ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20).
88. 16/02/2016. Una família és obligada a parlar en castellà en un jutjat
d’Igualada i li arxiven la queixa perquè “només era un suggeriment”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
89. 15/03/2016. Una jutgessa vexa dues advocades i una nena de sis anys perquè
s’expressen en català.
Font: “El TSJC amonesta una jutgessa d’Olot pel seu poc respecte a l’ús del català”, El
Punt Avui. En línia a <https://ja.cat/GxAnb> (darrera consulta 27/09/20).
90. 25/01/2016. El Tribunal Superior del País Valencià consagra de sotamà
que el dret d’usar el català és inferior al d’usar el castellà perquè pot generar
“indefensió”.
Font: “Si demanda en valenciano, tradúzcalo o espere 5 años”, Levante-EMV. En línia a
<https://ja.cat/2Lxr6> (darrera consulta 27/09/20).
91. Abril de 2016. Es denega la ciutadania a un brasiler per respondre l’examen en
català i es reafirma que l’única llengua d’integració és el castellà.
Font: “Denegada la nacionalitat espanyola per fer l’examen en català”, Plataforma per
la Llengua (blog). En línia a <https://ja.cat/L3WUJ> (darrera consulta 27/09/20).
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92. 21/04/2016 L’auditori de la diputació d’Alacant no incorpora el català en la
retolació de la façana perquè posar-hi massa lletres és “antiestètic”, però sí que
incorpora el castellà
Font: “Nou cas de discriminació lingüística de la Diputació d’Alacant”, La Veu del País
Valencià. En línia a <https://ja.cat/4eSWT> (darrera consulta 27/09/20).
93. 22/04/2016. Els jutjats d’Olot rebutgen un escrit en català “per evitar la
indefensió” d’una de les parts.
Font: “El juzgado de Olot exige los escritos en español para evitar ‘indefensión’”, La
Vanguardia. En línia a <https://ja.cat/1m55u> (darrera consulta 27/09/20).
94. 25/01/2016. Ajornen una vista oral del judici del cas Nóos a Palma perquè una
testimoni “no havia avisat que volia parlar en català”.
Font: “La falta d’un intèrpret retarda la declaració de Castillo en el cas Nóos”, LevanteEMV. En línia a <https://ja.cat/3Qp9k> (darrera consulta 27/09/20).
95. 15/06/2016. Un tribunal d’oposicions de Godella insta un aspirant a fer
l’examen en castellà o marxar.
Font: “No tenemos el examen en valenciano; o lo haces en castellano, o te vas”,
Levante-EMV. En línia a <https://ja.cat/omHdo> (darrera consulta 27/09/20).
96. 29/06/2016. Expulsen un home d’una oficina de Correus de Barcelona per
demanar més presència del català en aquesta administració.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
97. 26/06/2016. Expulsen un entrenador de tennis taula per animar els seus
jugadors en català.
Font: “Expulsen l’entrenador del Tennis Taula Cassà per no “animar el seu jugador en
espanyol”, Nació Digital. En línia a <https://ja.cat/jivN6> (darrera consulta 27/09/20).
98. 11/07/2016. Expulsen un ciutadà del CAP de Drassanes per demanar que
l’atenguin en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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99. 01/07/2016. Un jutjat de Sagunt es val d’una llei fictícia per impedir l’ús del
català a una advocada.

105. Agost de 2016. Se’ls impedeix l’entrada a una oficina de la Seguretat Social si
no parlen al guàrdia de seguretat en castellà.

Font: “Un altre cas de discriminació lingüística als jutjats valencians”. La Veu del
País Valencià. En línia a <https://ja.cat/p2BlT> (darrera consulta: 27/09/20). <http://
www.laveupv.com/documents/decret-jutjat-sagunt-llengua.pdf> [ENLLAÇ TRENCAT]
(darrera consulta 27/09/20).

Font: “L’oficina de la Seguretat Social de Dénia nega l’accés per parlar en valencià”, La
Veu del País Valencià. En línia a <https://ja.cat/ckzBr> (darrera consulta 27/09/20).

100. 10/07/2016. Un socorrista a Palamós es nega a atendre una persona perquè
se li dirigeix en català.
Font: Ara Girona. En línia a <http://www.aragirona.cat/noticia/2016/07/11/ladenuncia-a-un-socorrista-catalanofob-a-la-platja-de-palamos-es-torna-viral>
[ENLLAÇ TRENCAT] (darrera consulta 27/09/20) i Facebook de la usuària.
101. 04/08/2016 Una taquillera de Renfe es nega a atendre un usuari perquè se li
dirigeix en català.
Font: “Un usuario de Renfe denuncia desatención al hablar catalán”, El Periódico del
Mediterráneo. En línia a <https://ja.cat/dzUtl> (darrera consulta 27/09/20).
102. 04/08/2016. Una ciutadana catalanoparlant és vexada reiteradament per
diversos funcionaris de la policia espanyola.
Font: “Catalanofòbia a la comissaria de la policia espanyola a Vic: ‘Estàs obligada a
parlar en espanyol!’”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/wwG4P> (darrera consulta
27/09/20).
103. 09/08/2016. Els treballadors d’un centre per a sensesostres es neguen a
ajudar un intern catalanoparlant vexat per altres residents.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
104. Agost de 2016. Reconeixen que té dret a rebre les notificacions en català,
però el condemnen igualment perquè el fet que se li vulnerés el dret “no
suposava indefensió”.
Font: “L’estat nega l’ús del català a un notari valencià, argumentant que té ‘ple
coneixement del castellà’”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Rs4W9> (darrera
consulta 27/09/20).
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106. 22/09/2016. Exigeixen a Benet Salellas que parli en castellà a l’aeroport
perquè “a l’aire no s’hi pot parlar, en català”.
Font: Denúncia detectada a partir d’una sessió parlamentària i relatada a la
Plataforma per la Llengua.
107. 28/12/2016. Un regidor català és obligat a parlar en castellà a l’”Audiencia
Nacional”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
108. Desembre de 2016. Un regidor valencià és vexat i denunciat per la Guàrdia
Civil perquè s’expressa en català.
Font: “‘Parla’ns en espanyol’: el tinent batlle de Gata, víctima d’un atac catalanofòbic
per part de la Guàrdia Civil”. Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua
i posteriorment publicat a Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/nWsCN> (darrera consulta
27/09/20).
109. Desembre de 2016. Un jutge no accepta un document en un judici a Alacant
perquè “és en català i no en valencià”.
Font: “Escàndol a Alacant perquè un jutge diu que el català no hi és cooficial”, Vilaweb.
En línia a <https://ja.cat/sPYXk> (darrera consulta 27/09/20). “El Supremo multa a
un juez de Lleida por criticar el catalán” , Público. En línia a <https://ja.cat/rs2kV>
(darrera consulta 27/09/20). “José María Magán: ‘Me he rendido. Me hacen callar’”, Las
Provincias. En línia a <https://ja.cat/Pv0kr> (darrera consulta 27/09/20).
110. 13/01/2017. Increpen una pacient sanitària a Castelló de la Ribera perquè
parlava en valencià.
Font: “Nova discriminació lingüística en un centre de salut valencià”, El Punt Avui. En
línia a <https://ja.cat/QnHbP> (darrera consulta 27/09/20).
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111. 22/02/2017. Renfe increpa per Twitter el conseller d’educació valencià,
Vicent Marzà, perquè la nova Llei de la Funció Pública preveu que el coneixement
del valencià sigui un requisit per a ser funcionari.
Font: “Renfe obri expedient disciplinari al responsable de la piulada contra
Marzà”, La Veu del País Valencià. En línia a <https://ja.cat/8PAYz> (darrera consulta
27/09/20). “Sancionat amb un dia de sou i feina el treballador que va titllar Marzà de
‘pancatalanista’ en un piulet de Rodalia”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/khyEF>
(darrera consulta 27/09/20).
112. 02/03/2017. Dos agents de la policia nacional espanyola vexen un ciutadà
perquè se’ls adreçava en valencià i el denuncien per aquest motiu.
Font: “Denunciat per dirigir-se en valencià a dos policies”, El Nacional. En línia a
<https://ja.cat/eVI5k> (darrera consulta 27/09/20).
113. 03/03/2017. Un monitor d’un poliesportiu municipal a un ciutadà
catalanoparlant: “No te entiendo, háblame en cristiano. No me da la gana de
hablar en catalán porque estamos en España”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
114. 16/03/2017. L’Agència Tributària espanyola elimina la versió en català de
formularis de l’IVA per “raons d’economia i oportunitat”.

116. 23/03/2017. La policia espanyola vexa, amenaça i multa amb 601 euros un
professor de la UPC per adreçar-s’hi en català a l’aeroport del Prat.
Font: “Multat amb 601 euros per haver parlat en català a la policia espanyola a
l’aeroport del Prat”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/WRxVM> (darrera consulta
27/09/20).
117. 23/03/2017. Li sona al mòbil una cançó en català en una visita mèdica a les
Canàries i el metge la insulta i la titlla de “gasòfia”.
Font: “Una menorquina denuncia una agressió lingüística per un metge a Canàries”,
Diari de Balears. En línia a <https://ja.cat/J3ohE> (darrera consulta 27/09/20).
118. 24/03/2017. Un professor de la URV és vexat per la policia espanyola de Reus
perquè els va parlar en català.
Font: “Un professor de la Rovira i Virgili, amenaçat en una comissaria per haver parlat
en català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Owd9a> (darrera consulta 27/09/20).
119. 12/04/2017. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern nega l’atenció
sanitària a un afiliat accidentat perquè l’asseguradora no atén en català per “una
qüestió de preu”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua i posteriorment
publicat a “Hisenda liquida el català dels formularis per ‘raons d’economia i
oportunitat’”, El Nacional. En línia a <https://ja.cat/cyuid> (darrera consulta 27/09/20).

Font: Facebook (descrit per l’advocada M. Busquets).

115. 21/03/2017. Un jutjat d’Alacant amenaça de denunciar per desobediència
la Generalitat de Catalunya perquè no vol traduir al castellà unes al·legacions
escrites en català, que no seria “llengua oficial de la Comunitat Valenciana”.

121. 25/04/2017. Agents de la policia espanyola exigeixen a la vicepresidenta de
la diputació de València que els parli en castellà i en prenen les dades quan s’hi
nega.

Font: “Un jutjat d’Alacant exigeix a la Generalitat de Catalunya que tradueixi al
castellà un document”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/EF6RY> (darrera consulta
27/09/20).

Font: “La policia espanyola fa identificar la vice-presidenta de la Diputació de València
per haver parlat en català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Dufko> (darrera consulta
27/09/20).
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122. 27/04/2017. Renfe retorna una carta a l’ajuntament del Brull perquè està
escrita en català, “llengua no oficial”.
Font: “Renfe es disculpa per haver menyspreat el català en una carta de l’Ajuntament
del Brull”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/DZ9ym> (darrera consulta 27/09/20).
123. 07/03/2017. El Ministeri d’Hisenda exigeix a un contribuent catalanoparlant
que s’hi comuniqui en castellà i li arxiva la consulta quan no obeeix.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
124. Juny de 2017. La funcionària d’un centre de salut pública es nega a atendre
per telèfon una pacient valencianoparlant.

129. 21/09/2017. La policia obliga a parlar castellà la família d’un alt càrrec de la
Generalitat detingut per l’organització del referèndum d’autodeterminació de l’1
d’octubre.
Font:“La Guàrdia Civil no atén en català”, TV3 (al compte de Youtube de la Plataforma
per la Llengua). En línia a <https://ja.cat/y8qLI> (darrera consulta 27/09/20). “El germà
de l’ebrenc Lluís Salvadó lamenta que ‘un home ple de raó estigui tancat a la presó’”,
Diari de Tarragona. En línia a <https://ja.cat/deOVj> (darrera consulta 27/09/20).
130. 19/11/2017. Fan fora d’un taxi una dona i els seus fills petits perquè parlaven
en català a Palma.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: “Una mujer denuncia haber sido expulsada de un taxi de Palma por hablar
catalán”, Diario de Mallorca. En línia a <https://ja.cat/bfxEE> (darrera consulta
27/09/20).

125. 01/07/2017. La Guàrdia Civil de Vinaròs vexa un catalanoparlant d’Ulldecona
i el multa “en valencià, no en català”.

131. Novembre de 2017. Un metge de l’Institut Català de la Salut nega l’atenció en
català a una resident estrangera que no entén el castellà.

Font: “Un jove d’Ulldecona denuncia el tracte catalanofòbic rebut per part de la
Guàrdia Civil a Vinaròs”, Nació Digital. En línia a <https://ja.cat/Xrkxh> (darrera
consulta 27/09/20).

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

126. 11/07/2017. Una metgessa de l’hospital de Formentera exigeix a un pacient
que li parli en castellà, i quan no ho fa, li etziba que “va begut”.
Font: “‘En castellano o no te entiendo’: Carles Rebassa denuncia una agressió
lingüística a l’hospital de Formentera”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/yZwdM>
(darrera consulta 27/09/20).
127. 15/07/2017. Vulneren el seu dret a expressar-se en valencià i li neguen el full
de reclamacions.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
128. 31/07/2017. La Guàrdia Civil increpa una ciutadana d’origen cubà que se’ls
dirigeix en català perquè “estamos en España”.

132. 30/11/2017. Una metgessa del Servei Català de la Salut vexa una pacient per
parlar-li en català i li ordena que li parli en castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
133. 01/12/2017. Un funcionari de la policia espanyola etziba a un noi
catalanoparlant de 12 anys que li parli “en cristiano”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
134. 08/12/2017. Un conductor d’autobús diu a una usuària catalanoparlant que
no té cap obligació de donar-li canvi, però que potser farà l’esforç, si li parla en
espanyol.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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135. 12/12/2017. Un jutge de l’Audiència Nacional espanyola es mofa de l’activista
Santiago Espot perquè declara en català.
Font: “Espot es declara innocent i diu que la llibertat d’expressió empara la xiulada
a l’himne espanyol”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/KEib8> (darrera consulta
27/09/20). “El jutge de l’Audiència espanyola es riu de Santiago Espot perquè respon
en català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/cjhig> (darrera consulta 27/09/20).
136. 06/01/2018. “Por mis cojones, que te llamas Francisco Javier”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

141. 30/01/2018. Un Organisme de formació i cerca de feina de l’Ajuntament de
València recomana a una ciutadana que no redacti el currículum en valencià
perquè “açò no és Catalunya”.
Font: Twitter. En línia a <https://ja.cat/G8tut> (darrera consulta 29/11/20).
142. 08/02/2018. Un jutjat es nega a traduir una interlocutòria al català, tot i que
la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries hi obliga.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

137. 10/01/2018. Un guàrdia de seguretat de Renfe a l’estació d’Arc de Triomf
menysprea un passatger perquè li parla en català.

143. 11/02/2018. Un treballador de l’atenció al públic de Renfe esbronca una
usuària a l’estació de Sants perquè li parla en català i li etziba: “¡Háblame en
español!”.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

138. 22/01/2018. Una treballadora del Servei Català de la Salut nega l’atenció en
català a un infant amb problemes psicològics i menteix en dir que el coneixement
del català no és un requisit.

144. 14/02/2018. Un jutjat ordena, il·legalment, a un advocat que tradueixi una
resposta al castellà.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
139. 22/01/2018. Una dona manté en peu una mansió construïda il·legalment, tot
i una sentència desfavorable d’octubre de 2016, perquè l’ordre d’enderrocament
està escrita en català.
Font: “Evita derribar su mansión ilegal en Ibiza porque la sentencia está en catalán”, El
Mundo. En línia a <https://ja.cat/fUOWj> (darrera consulta 29/11/20).
140. 30/01/2018. Una lletrada de l’Administració de Justícia requereix,
il·legalment, a un advocat que tradueixi la seva resposta al castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
145. Febrer de 2018. Un advocat sol·licita rebre les notificacions del jutjat en
català i li ho deneguen perquè “només vol dilatar el procediment”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
146. 09/03/2018. Un jutjat ordena, il·legalment, a un advocat que tradueixi les
seves actuacions al castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
147. 12/03/2018. Uns policies espanyols fan abús de poder amb una mare i un fill
que llueixen llaços grocs de suport als presos polítics i els exigeixen que parlin en
castellà entre ells.
Font: Facebook. En línia a <https://ja.cat/chSDF> (darrera consulta 29/11/20).
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148. 30/04/2018. La Guàrdia Civil increpa un grup d’amics perquè parlen entre
ells en català a la cua d’un concert, i intenta impedir-ne l’entrada.

154. 24/08/2018. Dos agents de la policia espanyola increpen, vexen i neguen
l’atenció a una ciutadana catalanoparlant de 69 anys perquè els parla en català.

Font: Twitter. En línia a <https://ja.cat/SMvRw> (darrera consulta 27/09/20); “Expulsat
del Viña Rock perquè parlava en català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/ZnECG>
(darrera consulta 29/11/20).

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

149. 08/05/2018. El president del Senat Pío García Escudero humilia una senadora
perquè parla en català i es nega a acceptar-li la promesa del càrrec si no usa el
castellà.
Font: “El president del senat espanyol prova d’humiliar una senadora d’ERC obligantla a prometre en castellà”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Lhoge> (darrera consulta
29/11/20).
150. 28/05/2018. Una metgessa no entén un pacient que li parla en català i el
Servei de Salut de les Illes Balears l’humilia i li diu que la dona “va ser molt
amable” de parlar-li en castellà.
Font: “Es queixa que no l’entenen en català i Ib-Salut li contesta: “La professional va
ser molt amable al dirigir-se a vostè en castellà”, Diari de Balears. En línia a
<https://ja.cat/LgPbd> (darrera consulta 29/11/20).

155. 28/08/2018. Una metgessa diu a una dona embarassada i el seu marit que no
tenen dret de rebre atenció mèdica si parlen en valencià.
Font: “Denuncien un cas de discriminació lingüística en un ambulatori de València”,
Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/2xJqd> (darrera consulta 29/11/20).
156. 16/09/2018. La Guàrdia Civil es nega a fer un atestat per uns fets relacionats
amb una discriminació lingüística perquè “si no te entendemos los dos, no
podemos hacer el atestado”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua; “Denuncia una nova
discriminació lingüística al cafè Colón i la Guardia Civil li diu ‘no te entiendo’”, Diari de
Balears. En línia a <https://ja.cat/MWi8U> (darrera consulta 29/11/20).
157. 16/10/2018. La metgessa que va discriminar una embarassada i la seva
parella perquè parlaven en valencià, també denega l’atenció a una pacient i deixa
per escrit que ho fa perquè “habla en valenciano”.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: “La periodista Núria Cadenes denuncia no haver sigut atesa a un centre de salut
per parlar en valencià”, Diari la Veu. En línia a <https://ja.cat/ZrV2q> (darrera consulta
29/11/20); “La metgessa, la incompetència, l’anamnesi”, Vilaweb. En línia a <https://
ja.cat/zvG2F> (darrera consulta 29/11/20).

152. 12/07/2018. Una infermera de Son Espases vexa i fa fora una pacient perquè
li parla en català i “estamos en España”.

158. 05/11/2018. Obliguen un jutge de pau a signar el document de promesa del
càrrec en castellà.

Font: “Son Espases a una paciente que hablaba en catalán: ‘Me lo dices en español,
que estamos en España’”, Diario de Mallorca. En línia a <https://ja.cat/Iq32w> (darrera
consulta 29/11/20).

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

151. 31/05/2018. La policia espanyola es nega a atendre la trucada d’una
ciutadana que ha de renovar el document d’identitat perquè parla en català.

153. 12/07/2018. Un taxista amb més de setze anys de residència a Catalunya
expulsa una dona del vehicle perquè “no estan obligats a saber català, només
castellà”.

159. 06/11/2018. No deixen entrar un home a la comissaria de la policia estatal de
Terrassa perquè parla català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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160. 02/12/2018. No li serveixen el cafè perquè ho demana en català, i quan es
queixa formalment, li diuen que no hi tenen cap obligació.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
161. 16/01/2019. Impedeixen a un advocat d’entrar a la comissaria a assistir el seu
client detingut “fins que no parli castellà”.
Font: “La policia espanyola nega l’accés a Benet Salellas a la comissaria de Girona
perquè parla català”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/ik9yp> (darrera consulta
29/11/20).
162. 17/01/2019. Una treballadora de la Diputació de Barcelona exigeix a un
regidor de Berga que li parli en castellà perquè diu que no l’entén
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
163. 07/03/2019. Un agent de la policia espanyola a l’aeroport del Prat amenaça
de denunciar una dona que se li adreça en català per haver-li “faltat al respecte”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
164. 08/03/2019. Un jutjat ordena, il·legalment, a un advocat que s’expressi en
castellà perquè l’altra part, l’empresa Orange, al·lega que no entén el català
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
165. 15/03/2019. Un jutjat exigeix, il·legalment, a un advocat que tradueixi al
castellà la documentació que havia presentat en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
166. Abril de 2019. Hisenda ordena als seus treballadors que no ofereixin
l’atenció telefònica en català.

168. 02/05/2019. Una metgessa li diu que si vol ajuda li ha de parlar en castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
169. 10/05/2019. La policia local a un ciutadà: “A Alacant l’idioma oficial és
l’espanyol. No entenc el seu dialecte”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
170. 15/05/2019. Un metge del PAC de Manacor diu a una ciutadana de 76 anys que
gairebé no sap parlar castellà que l’ha de parlar si vol ser atesa.
Font: “Metge del PAC de Manacor a pacient de 76 anys: ‘Si quiere ser atendida deberá
hablar en español’”. Diari de Balears (17 de maig) . En línia a <https://ja.cat/Pmh0y>
(darrera consulta 29/11/20).
171. Maig de 2019. Posen un 0 en innovació educativa a una sol·licitant d’un curs
de formació de professorat perquè presenta els títols acreditatius en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
172. 20/06/2019. Dos policies estatals denuncien un repartidor que els recrimina,
en valencià, que ocupen el carril bici.
Font: “Un veí d’Elx denuncia haver sigut detingut per parlar en valencià”, Diari la Veu.
En línia a <https://ja.cat/BPjxH> (darrera consulta 27/09/20); “Els policies acusats
de discriminació per ús del valencià i abús de poder demanen disculpes”, Actualitat
Valenciana. En línia a <https://ja.cat/zatAw> (darrera consulta 29/11/20).
173. 25/06/2019. Un vigilant de seguretat de la festa major de Vinaròs vexa uns
joves perquè li parlen en valencià.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
167. Abril de 2019. Una cartera no li vol lliurar un paquet perquè “jo no parlo el
vostre galimaties”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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174. 25/06/2019. “A l’autoritat se li parla en espanyol. O em parles en espanyol o
no passes”. La Guàrdia Civil discrimina una treballadora de l’Aeroport de Palma,
li posa una denúncia il·lícita i el fill d’un agent li trenca el vidre del cotxe.
Font: “Un Guàrdia Civil li diu una treballadora de l’aeroport: ‘O me hablas en español
o no pasas’”, Diari de Balears. En línia a <https://ja.cat/yFajN> (darrera consulta
29/11/20); “S’enfronta a 200.000 euros de multa després de parlar en català a un
guàrdia civil”, Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. En línia a <https://ja.cat/
o68AG> (darrera consulta 29/11/20); “Pintan el coche de la mujer que denunció
discriminación lingüística en el aeropuerto de Palma”, Diario de Mallorca. En línia a
<https://ja.cat/IzPW0> (darrera consulta 29/11/20).
175. 18/07/2019. Telefona al consultori de salut del poble i l’administrativa li
exigeix que li parli en castellà perquè no sap valencià
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
176. 22/07/2019. Ve expressament d’Alemanya perquè li postil•lin
internacionalment el certificat de notes universitàries i la Delegació del Govern
espanyol s’hi nega perquè és en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
177. 31/07/2019. L’incorporen a un estudi de salut per a pacients d’una malaltia
rara i li diuen que no li poden donar la documentació, els tests i els consentiments
en català perquè només hi són en castellà.

180. 12/08/2019. Un agent de policia li ordena que parli en castellà perquè “no té
cap obligació d’entendre-la”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
181. 02/09/2019. Un metge exigeix a una pacient que li parli en castellà perquè
“treballo aquí de fa cinc anys i no he après el català, tinc intenció de quedar-m’hi
i no el penso aprendre”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
182. 13/09/2019. Va a urgències per una forta contusió i se n’ha d’anar a un
hospital privat perquè al CAP no entenen el català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
183. 18/09/2019. Diu a una noia amb discapacitat que no entén el castellà que li
pot fer la visita mèdica en espanyol o en anglès, però no en català perquè “li paga
el Ministeri d’Espanya”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
184. 14/10/2019. Un agent dels Mossos d’Esquadra diu rient a una ciutadana que
“en espanyol ens entenem tots”.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

185. 18/10/2019. Agents de la policia espanyola humilien i maltracten un jove
manifestant independentista detingut perquè els diu l’edat en català

178. Juliol de 2019. El sanitari d’una ambulància a la filla d’una pacient que li
parla en valencià: “Visca Espanya, visca el rei, visca l’ordre i la llei!”
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: “Arnau, el jove maltractat i humiliat per la policia espanyola: ‘M’insultaven, em
pegaven, es reien de mi’”, Vilaweb. En línia a <https://ja.cat/Fpm2K> (darrera consulta
29/11/20).

179. 12/08/2019. La Seguretat Social penja el telèfon a un ciutadà que s’expressa
en valencià perquè “has telefonat a la Tresoreria de la Seguretat Social i m’has de
parlar en castellà”.

186. 30/10/2019. Un jutge qualifica d’“opinió personal” que els ciutadans
tinguin el dret d’expressar-se en català en un judici i intenta que tres acusades hi
renunciïn.

Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.

Font: Twitter. En línia a <https://ja.cat/LBA8V> (darrera consulta 29/11/20).
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“A l’autoritat se li parla en espanyol.
O em parles en espanyol o no passes.”

187. 09/11/2019. Un veí l’amenaça de matar-lo perquè li parla en valencià i en
denunciar-ho a la policia li diuen que parli en castellà perquè no l’entenen.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
188. 13/11/2019. Un policia estatal impedeix el pas a un ciutadà perquè parla en
català i es nega a rectificar quan treballadors de la Plataforma per la Llengua li
expliquen que la llei l’obliga a garantir l’atenció en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
189. 24/11/2019. Un vigilant de seguretat de l’aeroport de Palma els discrimina
perquè parlen en català i la Guàrdia Civil els vol convèncer que potser ho han
entès malament.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
190. Novembre de 2019. Una parella no es pot casar en català en un jutjat de
Manresa
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
191. 09/12/2019. La Guàrdia Civil vexa i denuncia un jubilat belga operat de
càncer resident a Catalunya perquè no vol mostrar la bossa d’excrements i
perquè sap parlar català però no castellà.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
192. La Guàrdia Civil intimida quatre ciutadans valencians en un control
d’alcoholèmia perquè un d’ells els parla en català.
Font: Cas comunicat directament a la Plataforma per la Llengua.
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