La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català
Som l’entitat dedicada als drets lingüístics més gran d’Europa.
Més de 18.500 socis ens encoratgen a treballar per la defensa i
promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic des
de fa 25 anys.
Treballem des d’una perspectiva transversal per aconseguir la
plena normalització de la nostra llengua en l’àmbit cultural,
a les administracions públiques, a l’educació, en arrelament
i cohesió social, entre d’altres àmbits d’actuació.
Treballem perquè els catalanoparlants tinguin els mateixos drets
i serveis que la resta de ciutadans de comunitats lingüístiques
europees de dimensions semblants a la nostra. Treballem
perquè la 14a llengua més parlada d’Europa sigui reconeguda i
respectada.
Treballem per fer del català, la llengua comuna.
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Compromisos per a
les eleccions generals a les
Corts espanyoles del 10N

Compromisos per a les eleccions
generals a les Corts espanyoles del 10N

Compromís general
Compromís per cercar una majoria suficient per reformar la Constitució espanyola amb el
següent objectiu:
El català, llengua oficial de l’Estat.
Compromís ferm per reformar la Constitució espanyola a fi d’incorporar-hi els canvis següents:

A) Oficialitat i igualtat lingüístiques. Es fixarà el català com a llengua oficial de l’Estat espanyol, exactament
amb els mateixos rang, règim, condicions, obligacions i drets establerts per al castellà. Les actuacions de les
institucions de l’Estat d’interès general s’expressaran en totes les llengües oficials.

B) Obligatorietat del coneixement. Derogació de l’obligatorietat del coneixement exclusiu de la llengua

castellana per a tot el territori espanyol. D’altra banda, ningú no podrà al·legar, a l’àrea lingüística del català,
desconeixement d’una norma o una ordre de l’autoritat pel fet de ser emesa en català. L’accés a la ciutadania
podrà aconseguir-se a partir del coneixement de qualsevol de les llengües pròpies de l’Estat.

Compromisos específics
1. Capacitació generalitzada en català dels servidors públics
L’Administració de l’Estat proveirà de persones competents en llengua catalana les places per a treballar als
territoris de parla catalana, incloses les dels cossos policials, per garantir l’atenció a les persones que se’ls adrecen
en aquesta llengua. Sense capacitació no hi ha drets lingüístics.

2. Garantia del dret d’opció lingüística dels catalanoparlants
L’Administració complirà l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic i garantirà que les persones que s’expressen en català
siguin ateses en la seva llengua sense haver-ho de sol·licitar als funcionaris. En els tràmits escrits es respectarà
l’opció escollida en els formularis, i en els orals que no derivin d’un tràmit escrit l’Administració atendrà en català
les persones que s’estan adreçant als treballadors en aquesta llengua.

3. Publicació efectiva de totes les disposicions legals estatals en català
La publicació es farà de manera simultània amb el castellà, amb actualitzacions constants de legislació consolidada
i amb plena validesa jurídica.

4. Estendre l’etiquetatge multilingüe a tot l’Estat
Es modificaran els centenars de disposicions legals que obliguen l’etiquetatge, embalatge i instruccions de
productes en castellà per fer extensiu l’obligatorietat com a mínim també al català en els mateixos termes. L’actual
clima d’hostilitat envers la llengua catalana ha de ser combatut des de les institucions de l’Estat. Moltes empreses
renuncien a afegir el català a l’etiquetatge obligatori que ja és en castellà per la por del boicot actiu d’un grup de
consumidors amb tocs xenòfobs que, per exemple, no tenen cap problema amb el fet que el castellà comparteixi
espai amb el portuguès. Cal prendre la solució que van prendre altres estats multilingües com el Canadà o Bèlgica
i afavorir la situació de la llengua amb una legislació que estengui la regulació l’etiquetatge en diverses llengües
a tot l’Estat i fomenti la diversitat lingüística. L’Agència Espanyola del Medicament admetrà la presentació dels
prospectes farmacèutics també en català en les mateixes condicions que el castellà.

5. Fi de la imposició legal exclusiva del castellà en la normativa estatal
Es reformaran de cop els milers de disposicions, normatives i reglaments estatals actualment vigents que afecten
tractats, organismes públics i administracions, empreses, relacions de consum, cultura, ensenyament, salut,
requisits, etc., que afavoreixen exclusivament l’ús del castellà o obliguen a emprar-lo per sobre del català per a tot
l’àmbit espanyol. Per exemple, es modificaran normatives com la Ley General para la Defensa de los Consumidores
y Usuarios, que imposa l’etiquetatge en castellà i només en castellà a tot el territori espanyol. Es deixaran de
promulgar ordres ministerials com ara els Premios de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género a
tesis doctorales sobre violencia contra la mujer, que exigeixen que les tesis doctorals es presentin en castellà.

6. Igualtat lingüística a l’Administració de justícia
Es reformarà la Llei orgànica del Poder Judicial per preveure en igualtat l’ús de les llengües diferents del castellà.
El nou text legal preveurà la capacitació lingüística en català de tot el personal de l’Administració de justícia als
territoris de parla catalana. Les parts tindran dret a la tramitació dels seus procediments en català, incloses les
vistes orals. Totes les instàncies d’apel·lació funcionaran en català.

7. Fi de l’exclusió del català en els serveis prestats des de Madrid als territoris de parla
catalana
Les persones residents en territoris de parla catalana han de poder fer tots els tràmits que afectin la seva vida
en català. Actualment, no poden fer determinats tràmits en català, com ara les consultes tributàries a la Direcció
General de Tributs o la sol·licitud de beques a la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació Professional, perquè,
encara que els afecti, el servei es presta només des de Madrid.

8. Implantació plena del català a les pàgines web de l’Estat
Actualment, menys del 2 % dels webs de l’Estat que afecten els catalanoparlants estan plenament traduïts al
català. Això implica que no es poden fer tràmits que actualment només són telemàtics, com ara emplenar els
formularis per pagar la majoria d’impostos, demanar l’informe de vida laboral o consultar el saldo de punts del
carnet de conduir.

9. Prou discriminacions lingüístiques
S’establiran decrets i protocols del respecte de l’opció lingüística dels catalanoparlants sense haver de fer una
petició prèvia. Es combatran les actituds catalanòfobes i es prendran mesures per a prevenir-les. Com a mesura
de restitució, es faran campanyes informatives dels drets lingüístics amb cartells visibles a les dependències
públiques i publicitat institucional. Aquestes campanyes informaran del dret de parlar i escriure en català amb
totes les Administracions de l’Estat, del dret de ser respost en aquesta llengua i d’altres com el de restituir la versió
en català dels noms.

10. Compromís per la unitat de la llengua i l’eliminació de fronteres audiovisuals
Es reconeixerà legalment i en les actuacions de l’Estat la unitat de la llengua, admetent com a vàlides i equivalents
les denominacions català i valencià, tal com es fa ara amb castellà i espanyol. S’eliminaran els formularis i pàgines
web duplicats entre una versió lingüística per a Catalunya i les Illes Balears i una altra de valenciana. Tampoc
es contractaran serveis de traducció duplicats. Se signaran i executaran acords amb les autoritats andorranes,
franceses i italianes per la plena recepció dels mitjans en català dins l’àrea lingüística catalana.

11. Promoció internacional del català
S’inclouran als pressupostos generals de l’Estat actuacions de finançament del català en una proporció no inferior
al 15 % (percentatge d’espanyols de llengua inicial catalana segons la Encuesta sobre participación de la población
adulta en las actividades de aprendizaje) del pressupost dedicat al foment de les cultures i llengües pròpies
d’Espanya, incloent-hi el finançament de l’Instituto Cervantes, especialment per a actuacions en els territoris de
parla catalana fora del territori estatal.

12. Respecte pels models lingüístics a l’escola decidits per les institucions catalanes,
valencianes i balears
El govern de l’Estat no durà a terme cap batalla judicial ni política contra els models lingüístics educacionals que
decideixin els representants electes dels territoris de parla catalana per imposar-hi el castellà.

13. Elevar el català al mateix nivell que el castellà quant a reconeixement internacional:
•

Demanar l’oficialitat del català a la Unió Europea.

•

Sol·licitar al president del Parlament Europeu la possibilitat de parlar en català a l’Eurocambra.

•

Signar els tractats internacionals també en català en els mateixos termes que es fa en castellà.

•

Comunicar (i no ocultar) a les empreses transnacionals aquelles normatives estatals i autonòmiques que
protegeixen els drets lingüístics dels catalanoparlants. Per exemple, la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación
de seguros y reaseguros privados, que estableix el dret de rebre el document de la pòlissa en català, o la Llei
22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya, que estableix el dret d’etiquetar també en català.

