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Informe de la societat civil sobre les mancances
en l’aplicació de la carta europea de les llengües
regionals o minoritàries a l’estat espanyol

Introducció
Aquest informe ha estat redactat per diverses organitzacions de la societat civil
catalana, valenciana i balear que tenen com a objectiu principal la promoció i la
defensa de l’ús del català en tots els aspectes de la vida. Cada organització ha estat
seleccionada i assignada pel que fa a les tasques d’acord amb la seva especialitat
fundacional.
En aquest document es comparen les disposicions establertes a la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries (CELRoM) i les recomanacions realitzades
pel Comitè d’Experts en el quart informe de recomanacions amb els actes jurídics
adoptats per l’Estat espanyol i les administracions regionals interessades. A part de
la dimensió jurídica formal, també hi ha lloc per analitzar el grau d’implementació
real de les mesures previstes en els textos legals.
Per tal de ser al més concret possible, només s’han exposat infraccions clares.
Aquesta és la raó per la qual no hi ha cap anàlisi de l’article 14 ni una avaluació
detallada de cada punt dels altres articles. Si escau, a causa de la incidència especial
de la legislació regional o de les administracions regionals, s’ofereix una anàlisi per
separat per a tots els territoris de parla catalana (articles 8 i 12), mentre que en els
altres casos s’hi pot trobar un estudi complet de la zona de parla catalana.

Recomanacions del Comitè de
Ministres en l’anterior cicle
d’avaluació
Valoració del compliment de les recomanacions del
Comitè de Ministres
Des del darrer informe presentat per les entitats de la societat civil al Comitè
d’Experts l’any 2014, i després de les recomanacions esgrimides pel Comitè de
Ministres del Consell d’Europa el gener del 2016 en base a l’informe del Comitè
d’Experts, podem afirmar que Espanya no ha tingut en compte cap de les
recomanacions emeses. De fet, el més greu és que la CELRoM no s’implementa
correctament en el territori espanyol, com podrem veure al llarg d’aquest informe a
partir de l’anàlisi dels incompliments per a cadascun dels seus articles.
El Comitè de Ministres va apuntar les següents sis recomanacions per possibilitar
el ple compliment de la CELRoM. Tots i cadascun dels incompliments d’aquestes
recomanacions seran analitzats detingudament en els propers apartats en relació
amb els articles corresponents de la Carta, però en aquesta secció apuntem alguns
elements fonamentals pel que fa a la seva implementació:
1. [...] amend the legal framework with a view to making it clear that the
criminal, civil and administrative judicial authorities in the Autonomous
Communities can conduct the proceedings in co-official languages at the request
of one party [...].
L’article 231 de la LOPJ (Llei Orgànica del Poder Judicial) segueix tenint el mateix
redactat que al gener del 2016. Actualment no es garanteix que els procediments
judicials puguin ser conduïts en català a petició d’una de les parts, sinó que
s’exigeix que no hi hagi oposició d’alguna de les parts. Com veurem en l’anàlisi
del compliment de l’article 9 de la Carta, no hi ha hagut cap iniciativa legislativa
orientada a canviar aquesta disposició i, d’altra banda, com mostrarem més
endavant, les discriminacions lingüístiques que pateixen els catalanoparlants en
l’àmbit de l’Administració de justícia són constants.
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2. [...] continue to implement legal and step up practical measures aimed
at ensuring that an adequate proportion of the judicial staff posted in the
Autonomous Communities concerned by the application of Article 9 of the Charter
has a working knowledge of the relevant languages [...].
No hi ha hagut cap modificació de les normes jurídiques reguladores de l’Estatut
del personal al servei de l’Administració de justícia. L’article 48.1b del Reglament
del personal funcionari al servei de l’Administració de justícia insisteix que
el català en cap cas pot ser eliminatori, sinó que és sempre opcional. El Reial
Decret 1451/2005 sobre provisió de places del personal funcionari al servei de
l’Administració de justícia també restringeix a mèrit el coneixement del català, fins
i tot allà on és llengua pròpia, mentre que el castellà és un requisit arreu de l’Estat.
Com veurem en l’anàlisi de la implementació de l’article 9, les dues cambres
legislatives, el Congrés i el Senat, van rebutjar, el 2016 i el 2017, dues propostes
legislatives per establir el coneixement del català, el basc i el gallec com a requisit
per treballar en qualsevol jutjat situat als territoris on aquests idiomes tenen
estatus oficial.
3. [...] continue to implement legal and step up practical measures aimed
at ensuring the adequate presence of the co-official languages in the State
administration at the level of the Autonomous Communities [...].
Més del 98 % de les places funcionarials de l’Administració General de l’Estat que
donen servei als territoris catalanoparlants no contemplen el català com a mèrit, i
en cap dels més de 33.000 llocs de treball que s’ofereixen apareix la llengua pròpia
com un requisit.
L’anàlisi de les places públiques de tots els ministeris realitzada per la Plataforma
per la Llengua demostra que només 617 de les 33.167 places —dada que
representa l’1,86 % del total— de l’Estat preveuen que el català sigui un mèrit.
El menyspreu amb què l’Administració estatal tracta el català es fa encara més
palès en veure que en cap d’aquestes places el coneixement de la llengua pròpia
és un requisit per accedir a la funció pública. A més, els complements salarials
establerts en aquest àmbit promouen el secessionisme lingüístic, és a dir,
distingeixen el mèrit de «conèixer la llengua catalana» del de «conèixer la llengua
valenciana». Els dos únics ministeris que presenten un número relativament més
elevat d’aquestes places són el d’Interior (7,9 %) i el d’Hisenda i Funció Pública
(1,18 %).
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4. [...] continue to implement measures to ensure the presence of co-official
languages in public services, especially in health care services [...].
Catalunya i les Illes Balears tenen reglaments que estableixen el requisit lingüístic
per al personal sanitari. En el cas de Catalunya, la norma que obliga al coneixement
de la llengua catalana és l’article 14 del Decret 107/1987, que desenvolupa l’article
42 del Decret Legislatiu 1/1997 de la Funció Púbica de Catalunya; pel que fa a les
Illes Balears, el marc regulador està determinat per l’article 50.1f de la Llei 3/2007
de la Funció Pública a les Illes Balears, però no s’ha arribat a aprovar cap norma
reglamentària que desenvolupi aquest requisit en l’àmbit sanitari. En canvi, al País
Valencià el requisit lingüístic per al personal sanitari és inexistent.
El més sorprenent és que fins i tot en el cas de Catalunya, on el marc regulador
garanteix sobre el paper el dret a ser atès en català, els ciutadans catalanoparlants
es troben contínuament amb moltes situacions en què no són atesos en la seva
llengua quan ho requereixen. Com es mostrarà més detalladament en l’anàlisi
del compliment de l’article 13 de la CELRoM referent a la vida social, en el període
2013-2016 s’han observat diversos casos de ciutadans que s’han trobat amb aquest
problema, alguns dels quals han derivat en situacions de discriminacions greus en
l’àmbit sanitari que no han estat corregides per l’Administració pública malgrat les
denúncies presentades.
Al País Valencià, l’article 53.2 de la Llei 10/2010 d’Ordenació i Gestió de la Funció
Pública Valenciana estableix que aquelles persones que superin les proves selectives
d’accés a la funció pública hauran d’acreditar coneixements de valencià mitjançant
la presentació de certificats, diplomes o la realització d’un exercici específic a
tal efecte. En cas de no poder acreditar aquests coneixements, es preveu que la
persona seleccionada haurà de realitzar un curs de perfeccionament organitzat per
la Generalitat Valenciana. S’ha de remarcar, per tant, que es pot accedir a la funció
pública valenciana sense haver acreditat prèviament coneixements de valencià,
essent només obligatori la realització d’un curs amb posterioritat a l’obtenció
de la plaça, la superació del qual en cap cas condicionarà el manteniment de la
plaça funcionarial. A més, en l’àmbit sanitari, l’article 14.1 del Decret 192/2017, pel
qual s’aprova el Reglament de selecció i provisió de personal estatutari al servei
d’institucions sanitàries públiques del Sistema Valencià de Salut, només exigeix
acreditar el nivell B2 d’espanyol per poder accedir a una plaça funcionarial en el
sistema sanitari, sense fer cap referència a la necessitat de tenir uns coneixements
mínims de llengua valenciana acreditats. Tampoc no es preveu la realització de
cursos de valencià per al personal funcionarial d’aquest sector.
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5. [...] continue to ensure that the offer of trilingual education does not adversely
affect the protection and promotion of regional or minority languages [...].
El Govern valencià va emprendre l’any 2015, com a eix prioritari, la reforma del
model educatiu. Amb l’objectiu d’avançar cap al multilingüisme i la potenciació
de l’ensenyament en valencià, la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura
i Esport, encapçalada per Vicent Marzà, va aprovar el conegut com a Decret
del plurilingüisme, que possibilitava als centres escollir entre tres models
d’ensenyament lingüístic (avançat, intermedi i bàsic). El 54 % dels centres
educatius valencians va triar el model que més impartia al valencià com a
llengua vehicular, el 30 % va optar per l’intermedi i un 16 % pel bàsic. Malgrat la
participació i l’aval de la comunitat educativa, l’ofensiva judicial orquestrada pel
president de la Diputació d’Alacant, César Sánchez (PP), va deixar suspès el Decret
per part del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Aquest Decret lligava la major presència del valencià a les aules amb més hores
d’anglès. El TSJCV ha dictat ja respecte a aquesta qüestió diverses sentències per
les quals s’anul·la parcialment el Decret (Sentència 163/2018, de 25 d’abril, Secció
Quarta TSJCV).
Per tal de reconduir la situació en el calendari escolar, la Conselleria va aprovar
un decret exprés amb les modificacions del TSJCV que demanava sis nivells
d’educació, amb certificacions oficials d’idiomes per a l’alumnat. Aquests projectes
garanteixen un determinat nivell de competència i implicació en l’adquisició,
per part dels alumnes, al final de l’escolarització, de les certificacions oficials
equivalents per part de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià
i les escoles oficials d’idiomes. Amb aquest incentiu, Marzà pretenia calmar
les discrepàncies d’una part de l’opinió pública i política que és contrària a la
normalització de la llengua pròpia, amb PP i Ciudadanos al capdavant, com també
l’Associació per la Defensa del Castellà al País Valencià.
Amb una reforma exprés aprovada per eixir de l’impàs, les Corts Valencianes
engegaren el 2017 el procés de construcció de la nova Llei Valenciana d’Educació,
aprovada pel parlament valencià el 14 de febrer del 2018 amb els vots dels partits
que sustenten el Consell —PSPV-PSOE, Compromís i Podem— i els diputats de
Ciutadans. L’anomenada Llei de Plurilingüisme garanteix un mínim del 25 % de
les hores lectives en valencià i en castellà i un 15 % en anglès. Els consells escolars
tornaran a decidir la distribució de la resta d’hores, d’acord amb el projecte
lingüístic de centre. La norma ha entrat en vigor el curs 2018-2019 i substitueix
l’anterior decret de plurilingüisme que el Tribunal Superior de Justícia valencià
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va anul·lar. Amb tot, la major presència de la llengua pròpia en els centres
d’ensenyament queda condicionada a la decisió de la comunitat del mateix centre,
els consells escolars. Per aquest motiu, no és possible garantir que el model
trilingüe no afecti negativament a la protecció del català.
Pel que fa a les Illes Balears, tal com explicarem en l’anàlisi de l’article 8,
l’aprovació del Decret 15/2013 del Tractament integrat de les llengües planteja una
amenaça molt greu per a la situació de la llengua catalana al sistema escolar de
les Illes Balears. La substitució del Govern autonòmic el juny del 2015 va suposar
l’excepció del decret abans esmentat. No obstant això, tal com veurem també
durant l’anàlisi de l’article 8, hi ha hagut una forta campanya del Govern espanyol
liderada per Mariano Rajoy i algunes organitzacions de la societat civil espanyola
contra l’ús de la llengua catalana a l’escola que ha generat una onada de discurs
d’odi que cal abordar.
6. [...] consider extending the recognition of those regional or minority languages
with a co-official status in six Autonomous Communities to other Autonomous
Communities provided that there is a sufficient number of users of the regional or
minority language involved.
Malgrat que aquesta recomanació fa una referència molt explícita a la necessitat
de donar estatus d’oficialitat a la llengua catalana a l’Aragó —que és la segona
comunitat lingüística no reconeguda després de la llengua asturiana a Astúries—,
malauradament l’Estatut d’autonomia d’aquesta Comunitat Autònoma segueix
sense reconèixer el català com a llengua oficial.
L’article 7 de l’Estatut d’autonomia diu el següent en relació amb les llengües
pròpies de l’Aragó: «1. Las lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón
constituyen una de las manifestaciones más destacadas del patrimonio histórico
y cultural aragonés y un valor social de respeto, convivencia y entendimiento.
2. Una ley de las Cortes de Aragón establecerá las zonas de uso predominante
de las lenguas y modalidades propias de Aragón, regulará el régimen jurídico,
los derechos de utilización de los hablantes de esos territorios, promoverá la
protección, recuperación, enseñanza, promoción y difusión del patrimonio
lingüístico de Aragón, y favorecerá, en las zonas de utilización predominante,
el uso de las lenguas propias en las relaciones de los ciudadanos con las
Administraciones públicas aragonesas. 3. Nadie podrá ser discriminado por razón
de la lengua».
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En primer lloc, podem veure que l’Estatut d’autonomia de l’Aragó recull els termes
«modalidades lingüísticas» i «lenguas y modalidades lingüísticas», però mai no
s’ha concretat quines llengües són, raó per la qual no existeix cap reconeixement
formal de les llengües regionals. Davant aquest text, és evident que hi ha un tracte
d’inferioritat envers els parlants de català, malgrat el que diu l’article 3. A pesar de
les bones intencions que proclamen els dos primers punts, la discriminació rau en
el fet de no concretar quines són aquestes llengües. Els aragonesos que tenen el
català com a llengua inicial (d’identificació o habitual) no s’hi veuen reflectits i, en
aquest sentit, el mateix Estatut posa en perill el manteniment i desenvolupament
de la seva llengua. L’any 2013 fins i tot es va arribar a eliminar el concepte català
de la Llei de patrimoni cultural. Això ens fa afirmar que els termes català o llengua
catalana estan completament bandejats de l’ordenament jurídic de l’Aragó.
En termes generals, podem dir que mai hi ha hagut una acció resolta per fomentar
i protegir efectivament les llengües regionals a l’Aragó. La negació per part d’àrees
castellanoparlants que la llengua catalana és la llengua pròpia d’algunes zones
del territori aragonès (la Franja de Ponent), el menyspreu vers la riquesa cultural
i patrimonial de les llengües minoritàries o la negació dels drets lingüístics dels
catalanoparlants són motius explícits de la situació actual, amb una mancança
d’estatus d’oficialitat i de polítiques lingüístiques de dignificació, protecció i
foment.
El Govern aragonès, presidit pel Partit Popular entre els anys 2011 i 2015, va
suprimir el reconeixement de la comunitat lingüística catalana de l’Aragó a través
de la Llei 3/2013 de protecció i promoció de les llengües i varietats lingüístiques
de l’Aragó. Aquesta Llei va suprimir la Llei 10/2009, de 22 de desembre, sobre
l’ús, la protecció i la promoció de les llengües de l’Aragó, que havien reconegut
que el català n’era una de les llengües pròpies, juntament amb l’aragonès i el
castellà. El català va desaparèixer de l’Aragó després d’un decret i després que
la nova llei l’anomenés «aragonès oriental». Es tracta d’una violació radical dels
principis bàsics de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries i una
regressió greu en comparació amb la legislació anterior, que havia conferit un cert
reconeixement i drets als catalanoparlants, tot i que encara no s’havia aplicat.
La Llei 3/2013 és un important pas endavant en la promoció de les llengües pròpies
de l’Aragó, en comparació amb l’anterior Llei de llengües de l’Aragó, aprovada el
2009 i que no s’havia implementat completament. La nova llei no garanteix els
drets lingüístics dels catalanoparlants de l’Aragó ni garanteix l’ús del català als
consells locals i regionals on es parla històricament.
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La Llei 3/2013 no reconeix el català com una de les llengües pròpies de l’Aragó.
La negació de la unitat de la llengua i de l’existència d’una comunitat lingüística
catalana a l’est de l’Aragó posa en perill l’ús del català entre els grups de persones
d’un mateix Estat, de Comunitats Autònomes diferents però amb territoris que per
proximitat utilitzen històricament la mateixa llengua. Aquesta aposta política amb
decisions que volen eliminar l’ús del català en aquesta zona suposa un perill per a
les relacions entre totes les persones d’aquesta zona.
Cal destacar, a més, que el català a l’Aragó ha estat també perjudicat a través
d’una artificial comarcalització administrativa, en la qual es manifesta una falta
de respecte absoluta a l’àrea geogràfica natural i lingüística. Si mirem la legislació
que hi ha al respecte, ens hem de remuntar a la Llei 8/1996, de 2 de desembre, de
delimitació comarcal de l’Aragó, que el 2006 fou derogada pel Decret Legislatiu
2/2006, de 27 de desembre, del Govern de l’Aragó, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de Delimitació Comarcal de l’Aragó. Els seus criteris legislatius ignoren
volgudament l’ús lingüístic del territori, difuminant el català en unes comarques
artificials que estan formades per municipis catalanoparlants i castellanoparlants,
fet que perjudica la possible unitat lingüística territorial i la consegüent adopció de
mesures lingüístiques positives en favor del català. L’única comarca administrativa
catalanoparlant és la comarca del Matarranya.
L’adopció de la Llei 3/2013 va anar precedida d’una campanya de govern i
mitjans que va fomentar la intolerància, el conflicte i la manca d’entesa entre
les tres comunitats lingüístiques de l’Aragó, i especialment contra la comunitat
lingüística catalana, l’existència de la qual no el reconeix. Aquesta campanya
política i mediàtica va ser impulsada per les dues parts del Govern aragonès, el
Partit Popular i el Partit Aragonès (PAR), que són alhora les dues parts que han
utilitzat com a cap de turc l’afirmació que Catalunya té «intencions imperialistes».
En aquest context, adjuntem un enllaç a un article d’El Heraldo de Aragón, el
periòdic més difós de l’Aragó, en el qual l’autor insta la Generalitat (o el Govern)
de Catalunya a enviar la policia catalana a l’est de l’Aragó si vol gestionar el
català i imposar-lo. En els últims anys, aquest periòdic ha adoptat una posició
molt crítica pel que fa a la promoció del català, apuntant-se a una «ingerència
catalana» que, al final, persegueix, segons el document, el desmembrament de
l’Aragó i l’annexió dels districtes de parla catalana de l’Aragó cap a Catalunya.
El juny del 2015 un nou Govern dirigit pel Partit Socialista va prendre possessió
a l’Aragó. Durant la campanya electoral, el candidat socialista (ara president
de l’Aragó), Javier Lambán, va prometre abolir la Llei 3/2013 per tornar a la Llei
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10/2009. No obstant això, a dia d’avui aquesta abolició encara no s’ha fet efectiva.
L’únic canvi legislatiu notable és el projecte actual d’article 4 de la Llei 3/1999 del
Patrimoni Cultural Aragonès, que reconeix el català com a llengua pròpia de l’Aragó
oriental. A banda d’aquest detall, els drets lingüístics dels catalanoparlants a
l’Aragó encara no són reconeguts.
En relació amb l’ensenyament de la llengua al sistema educatiu, a la dècada
dels 80 va començar, de manera voluntària i extracurricular, l’ensenyament del
català. Actualment, aquesta consideració de voluntària continua, com a llengua
estrangera o instrumental. En els darrers deu anys, a primària i secundària s’han
obert, progressivament i en alguns centres concrets, línies bilingües català-castellà
o trilingües català-castellà-anglès. El 2016 es van aprovar els currículums de
primària, l’ESO i el batxillerat que van incorporar «Lenguas Propias de Aragón.
Lengua Catalana» com a matèria de lliure configuració que podran oferir els
centres autoritzats i sempre dins el repertori de les assignatures optatives. Així
doncs, en cap cas hi ha un ensenyament generalitzat i obligatori a les escoles
catalanes de la Franja.
Si analitzem l’ensenyament extracurricular en totes les comarques
catalanoparlants de l’Aragó, sols a l’Escola OficiaI d’Idiomes de Fraga, subseu de
la de Monzón, es pot accedir a formació reglada de llengua catalana, a un nivell
màxim de B1 del Marc Europeu Comú de Referència. En dos altres centres EOI
de l’àrea castellanoparlant s’ofereix formació en llengua catalana, amb un nivell
màxim de B2 i C1, respectivament.
Quant a la formació universitària a la Universitat de Saragossa, el 1996 s’hi creà
l’Àrea de Filologia Catalana. Durant 15 anys hi ha tingut assignats tres professors,
però actualment tan sols n’hi ha un. Els estudis dialectals, de toponímia i de
sociolingüística existents s’han fet amb la recerca associada a aquesta àrea,
encara que la promoció efectiva d’aquestes investigacions s’ha fet a Catalunya,
des de l’IEC o les universitats de Lleida i Tarragona, les més properes a l’Aragó
catalanòfon. A més, amb l’arribada dels graus el català ha perdut presència a les
filologies i a magisteri. Actualment, només perviu al grau de Filologia Hispànica
i Estudis Anglesos amb un número de crèdits i nivell de competència ínfims en
relació amb les llengües estrangeres ofertes.
Així doncs, totes les circumstàncies exposades anteriorment incentiven que l’ús del
català a l’Aragó quedi circumscrit a l’àmbit privat dels parlants, amb la implicació
d’informalitat del registre, un fenomen agreujat en els darrers vint anys. L’ús
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en aquest àmbit privat és majoritàriament oral, atès que més de la meitat de la
població no sap escriure en la seva llengua materna. No hi ha cap impuls a l’ús
oral i escrit del català en la vida pública. I en la vida privada queda a criteri del
compromís lingüístic de la persona parlant. Situacions de diglòssia, substitució
lingüística i trencament generacional estan afeblint, dia rere dia, la salut i l’ús del
català a la Franja de Ponent.
També cal remarcar que les relacions amb Catalunya cada vegada són més
dificultoses. El fet que l’Aragó no protegeixi el català i que en passades —avui
derogades— iniciatives no és reconegués explícitament la unitat de la llengua i dels
territoris de parla catalana ha generat desafecció. La tergiversació de la història de
les comarques catalanoparlants envers Catalunya per part de sectors anticatalans
de l’Aragó ha produït missatges boicotejadors a qualsevol col·laboració i
manteniment de relacions estables amb Catalunya, sobretot en matèria lingüística.

Aspectes generals respecte a les previsions de l’article 7
Durant el període analitzat, aquests darrers anys, els missatges d’intolerància
contra la llengua catalana impulsats tant per líders polítics com per mitjans de
comunicació han estat una constant.
Un dels discursos més freqüents que podem trobar als mitjans de comunicació
espanyols és que el català és una eina de discriminació envers els ciutadans
castellanoparlants. Les campanyes mediàtiques en aquest sentit són constants.
Segons un informe publicat el 2014 per Media.cat, elaborat conjuntament amb
la Fundació Catalunya, les demandes des de l’àmbit català sobre la llengua són
exhibides com a intransigents o negatives en el 60 % de les capçaleres espanyoles.
Tan sols en un 6 % l’enfocament és positiu, i en el 34 % restant és neutre. En
l’actualització que s’ha fet d’aquest informe, el 2017, es constata que l’odi a
Catalunya apareix amb vehemència quan es tracta del català. Un exemple clar de
campanya mediàtica contra la llengua catalana que pot ser il·lustratiu del clima
que s’intenta generar per part dels mitjans de comunicació és el següent: arran de
la incorporació del català als senyals de trànsit de la ciutat de València el juny del
2016, el canal de televisió Antena 3, un dels que té més audiència a Espanya, va
fer una crònica explicant que el fet que els senyals de trànsit estiguin en català pot
provocar accidents.
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El menyspreu envers la llengua catalana no és exclusiu dels mitjans de
comunicació, sinó que també compta amb la col·laboració activa de polítics
espanyols. A tall d’exemple, i per mostrar algunes de les declaracions més
explícites, el diputat de Ciutadans Toni Cantó, en el marc d’una entrevista
realitzada l’abril del 2013, va comparar la immersió lingüística amb la pederàstia,
i el juny del 2016 va assegurar que els nens educats en català no trobaran feina;
l’exministra Maria Antònia Trujillo, militant del PSOE, es va preguntar públicament
«per a quins assumptes importants serveix el català»; la diputada de Ciutadans
Carolina Punset va declarar el juny del 2015 que el català és poc útil per trobar
feina i que la immersió lingüística és un retrocés; el president de la Diputació de
Lleó, Juan Martínez Majo, va dir el març del 2016 que considera que l’ús del català
al Senat és vergonyós.
Pel que fa a les previsions específiques de l’apartat quart, cal dir que l’any 2007,
per mitjà del Reial Decret 905/2007, de 6 de juliol, es va crear el Consell de Llengües
oficials a l’Administració General de l’Estat. Aquest organisme té entre les seves
funcions elaborar estudis sobre l’ús de les llengües oficials a l’Administració
General de l’Estat, promoure investigacions relacionades amb les llengües oficials,
promoure’n l’ús en els òrgans administratius i difondre els valors del plurilingüisme
en la societat. Tanmateix, l’esmentat òrgan no es va reunir cap vegada durant
el període comprès entre el juny del 2010 i el maig del 2017, tal com consta a la
informació inclosa al portal de la Secretaria d’Estat per a les Administracions
Territorials. Com a conseqüència, tal com es veurà al llarg d’aquest informe, l’ús del
català a l’Administració General de l’Estat segueix àmpliament negligit.
En relació amb el respecte de l’àrea geogràfica de cada llengua, cal recordar que
la mateixa Constitució espanyola és contrària a aquest principi en tant que relega
als Estatuts d’autonomia de les diferents Comunitats Autònomes la regulació
independent i fraccionada de l’estatut jurídic de les llengües dels respectius
territoris, sense tenir en compte l’existència de comunitats lingüístiques que
excedeixen l’àmbit geogràfic i administratiu de la Comunitat Autònoma. El
resultat és un ordenament jurídic fraccionat i una diversitat d’estatuts jurídics que
impedeixen el desenvolupament de polítiques unitàries. A més, la política estatal
va dirigida precisament a fraccionar i enfrontar parlants d’una mateixa llengua,
tot generant secessionisme lingüístic i divisions artificials basades pretesament en
diferències dialectals que són elevades a la categoria de norma.
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Article 8 educació
País Valencià
L’informe d’avaluació del Comitè d’Experts va considerar que Espanya compleix
parcialment les obligacions relacionades amb l’article 8 (lletres a, b i c), relatives
a l’educació primària i secundària en llengua catalana. El Comitè va demanar
a les autoritats espanyoles que «aportin informació específica sobre l’evolució
i l’aplicació del trilingüisme a l’educació no universitària» i també «van instar
fermament les autoritats que es faci disponible l’educació valenciana a tot el
territori valencià on s’utilitza el valencià, i especialment per garantir la continuïtat
de l’educació primària a la secundària». El quart informe d’Espanya sobre
l’aplicació de la Carta —que correspon al període comprès entre el 2014 i el 2016—
revela que un alt percentatge d’escoles ha triat un model d’ensenyament amb una
forta presència valenciana. No obstant això, aquesta dada es refereix a l’aplicació
d’una normativa regional (Decret 9/2017 de València) que va ser suspès pels
tribunals espanyols i posteriorment derogat.
Per tant, l’informe d’Espanya no ofereix cap novetat sobre com es garanteix
l’aprenentatge del valencià. De fet, una norma posterior (Llei valenciana 4/2018) va
abolir l’aprenentatge escolar de forma integral en valencià i va establir un model
trilingüe que va determinar que les escoles decidissin la proporció de classes
impartides en la llengua, que no ha de superar el 60 % ni ser inferior al 25 %. Això
significa que als estudiants que van estudiar en valencià l’aprovació de la Llei
4/2018 i la implementació d’un model trilingüe els ha afectat negativament, ja que
no se’ls garanteix el dret a l’escolarització en aquesta llengua. Això constitueix una
infracció de la recomanació 5 del Comitè de Ministres. Per aquesta raó, no podem
considerar que s’estigui complint l’article 8 a Espanya.
Pel que fa a l’article 8.d, sobre educació tècnica i professional, l’informe d’avaluació
de la Comissió d’Experts també va considerar que Espanya es va comprometre a
millorar les xifres d’ensenyament en valencià tenint en compte el reduït nombre
d’estudiants realment inclosos en aquesta educació. L’informe d’Espanya per
als anys 2014 a 2016 afirma que l’escolarització en valencià no ha augmentat.
L’informe prediu que l’ensenyament en aquest idioma tornarà a créixer sobre la
base del decret 9/2017, que va ser suspès i posteriorment derogat. La Llei 4/2018,
que va reemplaçar el decret, només va establir el català com a llengua vehicular
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del 25-60 % de les classes, depenent de la decisió de cada escola. A més, a data
d’avui, les autoritats espanyoles no han donat resposta a la pregunta sobre si
proporcionen formació als professors per poder ensenyar en valencià. Tenint en
compte tot això i tenint en compte la necessitat d’avaluar el període 2014-2016 i
les expectatives futures, entenem que el compromís d’Espanya amb l’article 8.d
només es complirà parcialment. Tot i que existeix un marc jurídic relativament
millor (en comparació amb la situació anterior a la llei vigent i el decret derogat
9/2017), encara falten mesures concretes per assegurar el dret a estudiar en
valencià.
Consideracions prèvies
Des que va ser aprovada, la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora
de la qualitat educativa, coneguda com a LOMCE, ha determinat en bona mesura
la legislació autonòmica que regula l’aprenentatge de llengües al País Valencià i la
resta de territoris on és d’aplicació.
Així, es considera la llengua castellana com a matèria troncal en l’educació
primària i secundària, mentre que la llengua cooficial s’inclou en el bloc
d’assignatures de lliure configuració autonòmica. D’igual manera, en l’educació
secundària obligatòria s’indica que l’alumnat no pot passar de curs si ha deixat
de superar tres o més matèries, o tan sols dues, si es tracta de llengua castellana i
matemàtiques.
Pensem que la filosofia d’aquesta llei parteix de premisses obsoletes en tant que
posa més el focus en el concepte d’ensenyament que en el d’aprenentatge. No
importa tant el que l’alumnat aprèn com allò que cal ensenyar.
Això, aplicat al coneixement de llengües es fa especialment palès quan es parla
en diverses ocasions de «garantir l’ensenyament en llengua castellana» i no de
la necessitat de donar més pes com a llengua vehicular a unes llengües o altres,
segons els resultats de les pràctiques que puguin conduir als objectius lingüístics
d’aquesta i de totes les disposicions legals al respecte: un coneixement suficient
i equilibrat de les llengües cooficials, en el nostre cas, el valencià i el castellà, i
adquisició de coneixements d’altres llengües com l’anglès.
Dit d’una altra manera, la necessitat de garantir la llengua castellana com a llengua
d’ensenyament en el sistema educatiu valencià i, per extensió, en tots els sistemes
educatius dels altres territoris catalans, no es basa en l’observació d’un dèficit de
coneixements del castellà en cap alumne, ja que no només no s’ha aportat mai cap
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estudi que demostri aquest dèficit, sinó que totes les evidències i investigacions
sobre multilingüisme indiquen que l’alumnat que rep l’ensenyament en la llengua
minoritzada o regional adquireix uns coneixements de la llengua majoritària
equivalents als de l’alumnat que rep l’ensenyament en la llengua majoritària, però
un coneixement de la llengua minoritària enormement superior. De fet, es pot
afirmar que l’única garantia de plurilingüisme la donen aquells sistemes educatius
que prioritzen l’ensenyament (l’exposició) en llengua minoritària i, posteriorment,
en llengua estrangera, com a llengües vehiculars, cosa que la LOMCE ignora.
Pel que fa al context sociopolític del període que s’analitza, cal dir que aquests
anys, i també els anteriors, van estar marcats no només per una manca de foment
del valencià per part del govern de l’època, sinó també per una estratègia de
contraprogramació lingüística. No hi va haver polítiques de promoció de la llengua
i aquesta va patir una regressió.
Han transcorregut més de 30 anys des de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià
(LUEV), i el avanços cap a la normalització del valencià han estat limitats. Ha
augmentat el nombre d’alumnat escolaritzat en valencià, però aquest augment ha
estat lent. L’aplicació de la llei es caracteritza, per tant, per la seua lentitud així com
pel poc creixement de l’alumnat que estudia en valencià. Així, el curs 2010/11, el
percentatge d’alumnat que rebia l’ensenyament en valencià era del 29 %, mentre
que en 2014, segons dades del Ministeri d’Educació, l’alumnat que estudiava en
valencià representava un 30 %; cosa que suposa únicament un creixement d’un
0,25 % anual.
Triple fragmentació del sistema educatiu valencià
Pel que fa a les etapes educatives, no es garanteix que l’alumnat que ha cursat
ensenyament en valencià en les etapes educatives d’infantil i primària pugui
continuar a secundària i al batxillerat els seus estudis en la llengua pròpia. Així,
mentre l’escolarització en valencià és del 36,3 % i del 37,1 % en infantil i primària,
respectivament, en l’educació secundària obligatòria (ESO) és del 32,4 %. La
diferència encara és major quan es passa a la següent etapa, ja que només el
18,3 % de l’alumnat de batxillerat continuava als programes d’ensenyament
en valencià. I encara és més cridanera l’escolarització en valencià a la formació
professional, que se situava en l’1,6 %.
Per tant, podem concloure que l’Administració no assegura la continuïtat dels
programes d’ensenyament en valencià entre els diferents trams educatius. És més,
els fa desaparèixer a mesura que l’alumnat avança en la seua escolarització. Per
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això, és difícil que l’alumnat d’infantil i primària que ha cursat els seus estudis en
valencià ho pugui seguir fent en l’educació secundària obligatòria (ESO) i, sobretot,
al batxillerat i la formació professional.
Cal citar també la fragmentació territorial del sistema educatiu valencià. Segons
dades del curs 2015/2016, de la població escolaritzada a la província de València, el
30,21 % estudiava en valencià, a la província d’Alacant ho feia un 16,87 %, mentre
que a la de Castelló ho feia el 69,79 %. No obstant això, aquest alt percentatge
d’alumnat escolaritzat en valencià que s’observava a les comarques de Castelló
es tradueix en uns 55.000 alumnes, xifra que representava només el 7,24 % de
la població escolar del País Valencià. És a dir, la incidència és mínima sobre la
globalitat de l’alumnat.
A més a més, tal com va establir la LUEV l’any 1983, existeix encara ara el dret
dels pares i les mares de les zones de predomini lingüístic castellà a eximir els
seus fills de l’ensenyament del valencià. Així doncs, es va crear una exempció de
cursar l’assignatura del valencià en aquestes comarques. Cal remarcar, però, que
l’exempció tenia un caràcter transitori i excepcional. No obstant, amb el pas dels
anys, i malgrat les nombroses reivindicacions de moltes entitats d’arreu del país,
cap govern ha eliminat aquesta norma, fet que ha consolidat i normalitzat una
situació que, en principi, no estava concebuda per allargar-se més de tres dècades.
En aquestes zones, el manteniment de l’exempció no ha fet més que agreujar el
conflicte lingüístic.
No hi ha, per tant, uniformitat a tot el territori valencià pel que fa al sistema
educatiu, fet que suposa un entrebanc a la igualtat d’oportunitats de l’alumnat.
Cal denunciar que no s’ha superat la situació de transitorietat i que no s’han fixat
objectius adreçats a tot l’alumnat valencià, sense distincions, ben bé al contrari,
s’ha aprofundit en el desequilibri.
En tercer lloc, fem referència a la fragmentació que hi ha entre la xarxa pública
de centres educatius i la privada. En 2014 només el 6,5 % de l’alumnat que estava
escolaritzat en valencià ho feia en centres privats. És a dir, el 93,4 % de l’alumnat
que estudiava en valencià ho feia en l’escola pública. A més, cal destacar que, si
ens atenem a les xifres, podem constatar que, amb el pas dels anys, la situació
havia empitjorat, ja que l’any 1998 l’alumnat que estudiava en valencià en centres
privats era el 7,9 % del total, un percentatge superior al de 2014.
No es coneix cap mesura ni dada de control social i seguiment a què estigui
compromesa la xarxa privada de centres educatius, tot i rebre fons públics. És
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més, el finançament a centres de titularitat privada ha augmentat al voltant del
161 % des de 2000 fins a 2013, segons dades de l’INE. En canvi, com s’ha exposat,
l’ensenyament en valencià ha disminuït i s’ha reduït a la meitat: si el 1998 quasi
un alumne de cada 10 estudiava en valencià a la xarxa privada concertada, el 2014
només el 5 % dels alumnes ho feien en valencià.
Així doncs, es pot concloure que l’augment de concessió de fons públics als
centres educatius privats no garanteix l’extensió dels programes d’ensenyament
en valencià, ben al contrari, és significatiu el seu retrocés. I cal dir que, en el curs
2014/2015, l’alumnat escolaritzat en la xarxa privada corresponia al 33 % del
total d’alumnat. És a dir, 857.411 alumnes quedarien pràcticament al marge dels
programes d’ensenyament en valencià. Els centres privats concertats escolaritzen
més del 30 % de la població, però només acullen poc més del 6 % de de l’alumnat
que estudia en valencià. Per tant, aquests centres educatius no complirien amb
l’obligació de promoure i garantir l’ensenyament en valencià, tal com disposa el
marc legal del sistema educatiu i com preveu la Carta Europea de les Llengües
Regionals o Minoritàries.
En resum, es constata que la manca de valencià és molt més significativa com
més elevat sigui el nivell educatiu, com més al sud del territori valencià i com
més ensenyament concertat o privat. Les dades exposades confirmen la tesi de la
fragmentació del sistema educatiu valencià i de la desigualtat amb què es troba el
nostre alumnat a l’hora d’accedir a l’ensenyament en la llengua pròpia, dret que
haurien de veure garantit segons el marc legal educatiu. A més, cal denunciar que,
en tants anys, la legislació impulsada pels diferents governs no va estar dirigida a
corregir aquests desequilibris, al contrari, els consolidava i intensificava.
El model vigent
El 2012 es va publicar el Decret 127/2012 pel qual es regula el plurilingüisme en
l’ensenyament no universitari. Aquest nou decret va suposar la superació dels
tradicionals plans lingüístics i se’n van establir dos nous: el Programa plurilingüe
d’ensenyament en valencià (PPEV), en què la llengua base per a l’ensenyament és
el valencià, i el Programa plurilingüe d’ensenyament en castellà (PPEC), en què la
llengua base per a l’ensenyament és el castellà. Els continguts curriculars, per als
dos, inclouen valencià, castellà i anglès, i poden incorporar llengües estrangeres.
Amb la publicació d’aquest decret, desapareix la possibilitat de poder cursar
íntegrament els estudis en valencià. Els nous programes exigeixen que hi hagi
matèries impartides en valencià i en castellà, fet que suposa la desaparició de la
immersió lingüística. En definitiva, es pot concloure que aquest decret atempta
contra el valencià.
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A dia d’avui, aquest decret està vigent excepte en primer curs d’Infantil.
En 2014, dos anys després del Decret del Plurilingüisme de 2012, es va realitzar un
altre canvi, que va suposar donar més pes al castellà en les línies de llengua pròpia
de tots els cursos sota l’argument de donar compliment a les exigències de la
LOMCE. En concret, s’obligava a impartir dues assignatures en castellà, incloent-hi
la de Llengua.
Amb la constitució d’un nou Govern, arran les eleccions de 2015, es publica el 2017
un nou Decret del Plurilingüisme que contempla donar més hores d’anglès com
major sigui la presència de valencià. També fixa les acreditacions dels idiomes
automàtiques en tots els nivells excepte en els de castellà. Es va aprovar aquesta
llei de plurilingüisme amb un únic programa lingüístic, desenvolupat en diversos
graus, per superar aquesta situació i garantir que tot l’alumnat domini les dues
llengües oficials i una d’estrangera en igualtat de condicions.
Tanmateix, el Tribunal Constitucional va suspendre cautelarment aquesta
norma abans que pogués dur-se a terme als centres valencians, tot i que l’elecció
majoritària de les famílies en el moment de la matriculació va ser pels nivells que
atorgaven més hores d’exposició al valencià i a l’anglès (Intermedi 2, Avançat 1 i
Avançat 2).
El Consell va aprovar un decret llei el setembre de 2017, pocs dies abans de l’inici
del curs, que mantenia uns programes basats en els anteriors en el cas d’Infantil
per tal d’evitar una nova matriculació.
El febrer del 2018 es va publicar una nova llei que regulava l’aprenentatge de
llengües en els nivells educatius no universitaris, la Llei 4/2018, de 21 de febrer,
de la Generalitat, per la qual es regula i promou el plurilingüisme en el sistema
educatiu valencià. Aquesta llei fixa un mínim de matèries impartides en valencià
(25 %), en castellà (25 %) i en anglès (15 %). Tanmateix, el Govern espanyol ha
declarat la voluntat d’interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra aquesta
llei, motiu pel qual no està clar que s’apliqui el curs 2018-2019.
Vulneració dels drets lingüístics: exposició de casos del període 2013-2016
Durant el període 2013-2015 la cartera d’Educació va ser ocupada per M. José Catalá,
del Partit Popular de la Comunitat Valenciana.
Va ser un període caracteritzat en allò lingüístic per tres factors bàsics: l’aplicació i
desenvolupament del Decret 127/2012, l’aplicació de la LOMCE al sistema educatiu
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valencià i una política de retallades econòmiques en infraestructures i, sobretot, en
despesa relacionades amb el personal educatiu. Aquests fets van provocar un clima
de crispació social i la resposta dels sectors més propers a la renovació pedagògica,
que defensen el dret de l’alumnat a aprendre valencià en igualtat de condicions
que el castellà, i del món acadèmic, encapçalat per les Unitats per a l’Educació
Multilingüe de les universitats de València, d’Alacant i Jaume I de Castelló.
A) Programes plurilingües d’ensenyament
En el sistema d’educació bilingüe vigent fins al 2012, en la teoria, les famílies
podien optar per un dels tres programes establerts: PIP (Programa d’incorporació
progressiva), PEV (Programa d’ensenyament en valencià) i PIL (Programa d’immersió
lingüística). En la pràctica, però, el nombre de centres que oferien les tres opcions, o
almenys dues, era molt reduït, i des de l’Administració no s’havia fet res des de feia
molts anys per augmentar l’oferta i cobrir la creixent demanda social que demanava
cada vegada més els programes que atorgaven més pes al valencià (PEV i PIL).
Al 2012 el nou sistema lingüístic pretén incorporar l’ensenyament en anglès i fa
desaparèixer el Programa d’immersió lingüística. Els programes PEV i PIL conflueixen
en el Programa plurilingüe d’ensenyament en valencià (PPEV) i el programa PIP es
converteix en el Programa plurilingüe d’ensenyament en castellà (PPEC).
A banda, en part a causa de la negativa de fer créixer l’oferta educativa que té el
valencià com a llengua vehicular bàsica, hi ha la tendència en molts centres a
sol·licitar la unificació dels programes lingüístics cap als programes d’ensenyament
en valencià, sobretot en observar que l’alumnat que estudiava PEV o PIL acabava
l’etapa d’escolaritat amb un nivell de castellà igual al de l’alumnat que estudiava
PIP (on hi havia molta menor presència del valencià, algunes vegades pràcticament
nul·la), i que el coneixement del valencià i els coneixements metalingüístics més o
menys conscients eren molt superiors.
La demanda perquè en un mateix centre no se separi l’alumnat segons l’opció
lingüística de la família i perquè les línies s’unifiquin cap a les que garanteixen un
plurilingüisme real (PPEV) és sistemàticament ignorada per la Conselleria d’Educació
de l’època, tot i que aquesta sol·licitud sigui un acord de tota la comunitat educativa
(al consell escolar, que és qui té potestat per sol·licitar-ho, hi ha representació del
professorat, de les famílies i del municipi). Això, per descomptat, provoca una gran
quantitat de queixes i demandes judicials.
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B) La Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat
educativa (LOMCE) i l’aprenentatge de valencià
L’entrada en vigor de la LOMCE al País Valencià va posar en evidència que
l’Administració estatal no s’ocuparia dels casos de discriminació de les famílies que
no podien exercir el seu dret perquè els seus fills rebessin educació en valencià, per la
senzilla raó que l’Administració autonòmica, del mateix partit polític que aquell que
va elaborar la LOMCE, no estava disposada a augmentar-ne l’oferta. Es va donar el
cas, fins i tot, d’una família que va haver d’escolaritzar la seua filla en un centre privat
perquè no tenia accés a l’educació en valencià en la xarxa pública, i va demanar el
mateix tracte que la llei garantia en el cas contrari. Aquesta demanda no va ser atesa.
D’altra banda, es va aprovar el Decret 108/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual
s’estableix el currículum i es desplega l’ordenació general de l’educació primària
al País Valencià i les instruccions consegüents, en les quals es disminuïen les hores
d’exposició al valencià en tots el programes lingüístics, tant en el cas dels programes
amb el castellà com a llengua base com en el cas dels que tenien el valencià com a
llengua vehicular principal.
Dit d’una altra manera, per tal de donar compliment al que la LOMCE exigia, segons
interpretació d’aquella Conselleria, es va optar per donar més contingut en castellà
als programes lingüístics en valencià i menys valencià als programes lingüístics en
castellà, amb una disminució global del temps d’exposició al valencià en tots els
casos.
A més, es va crear una matèria nova, Cultura Valenciana, que s’ocuparia dels
aspectes que, teòricament, conformarien la personalitat valenciana. En canvi, no es
va optar per assignar la llengua dels valencians als continguts d’aquesta matèria, de
manera que tant es podia oferir en valencià com en castellà.

Es va donar el cas que en els centres en què hi convivien dos programes lingüístics
i s’optava per eliminar una unitat, de manera sistemàtica s’eliminava la unitat
educativa adscrita al programa lingüístic en valencià.
Aquesta vulneració dels drets de moltes famílies a poder elegir també va provocar
una important resposta social i en molts casos recursos i demandes judicials.
A partir del juny del 2015 la Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana és
dirigida per Vicent Marzà, del partit Compromís, amb alts càrrecs també del Partit
Socialista del País Valencià-Partit Socialista Obrer Espanyol.
La primera disposició legal aprovada pel nou Govern en matèria educativa és
l’Ordre 7/2015, de 17 de setembre, de la Conselleria d’Educació, Investigació,
Cultura i Esport, per la qual es regulen les bases que han de regir la implantació
d’un projecte experimental d’incorporació del nivell educatiu de 2 a 3 anys en
determinats col·legis d’educació infantil i primària de titularitat de la Generalitat.
Tanmateix, encara avui l’aprenentatge en valencià en Educació Infantil de primer
cicle (0-3) no el té garantit per llei cap família, ni en els centres sustentats amb fons
públics ni en els privats, ja que la decisió sobre la llengua d’aprenentatge queda
exclusivament en mans de la voluntat i la capacitat del educadors o, en el seu cas,
de la decisió dels centres. En cap cas els coneixements lingüístics són un requisit
establert normativament a l’hora de fixar la plantilla de personal d’aquests centres,
ni tampoc la garantia d’ensenyament en valencià està recollida en cap disposició
legal.
En el programa experimental de 2 anys en centres públics que regulava l’Ordre
7/2015 no s’hi recull tampoc cap referència a la llengua vehicular d’aprenentatge,
llevat del fet que aquesta s’ha de recollir en el Pla Lingüístic del Centre.

Assetjament al sistema educatiu valencià i el discurs populista
Finalment, les successives ordres d’arranjament escolar d’aquests anys segons
les quals es regulava la distribució de l’alumnat en cada centre, sota la pretesa
necessitat econòmica de reduir llocs de treball i despesa en personal, va suprimir
un gran nombre d’unitats educatives, la pràctica totalitat pertanyents a centres
públics, i en un percentatge molt elevat, de línies educatives en valencià, sense
atendre la demanda de les famílies, ni tan sols quan majoritàriament en un centre
demanaven educació en valencià.
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Les universitats públiques
Entre els anys 2013 i 2016 l’evolució de l’oferta de docència en valencià va ser
lleugera i molt diversa segons les universitats, tot i que en cap cas va superar el
35 %. Entre altres raons perquè no hi ha hagut una política estatal ni autonòmica
decidida a augmentar els recursos ni els incentius al professorat, i les universitats
han fet ús de l’autonomia reguladora en aquest camp, segons la voluntats dels
equips rectorals i deganats de les facultats.
Els fons destinats a les universitats públiques han patit grans davallades
progressives des de fa anys. Crida especialment l’atenció la Universitat Miguel
Hernández d’Elx, que no té oferta de docència en valencià. Tenint en compte
que el 37 % de la població valenciana viu a la província d’Alacant, el fet que les
seves dues universitats públiques tinguin el 7,13 % i el 0 % de les conferències,
respectivament, en català, demostra que l’objectiu de 8 hores no s’ha complert.

Catalunya
Malgrat que l’informe del Comitè d’Experts per al període 2013-2106 considera
assolits a Catalunya tots els objectius marcats a la CELRoM —i així és sobre
el paper—, la situació a les escoles catalanes es troba lluny de la normalitat.
Com ja dèiem en la darrera visita del Comitè, arran de la sentència del Tribunal
Constitucional espanyol al recurs d’inconstitucionalitat interposat per noranta-nou
diputats del Grup Parlamentari Popular contra l’Estatut d’autonomia de Catalunya
del 2006, va començar una autèntica batalla jurídica (i mediàtica) per tal de (re)
introduir el castellà com a llengua vehicular a l’escola, batalla que ha continuat
durant aquests últims anys, i que ha estat agreujada per la situació d’inestabilitat
política que ha provocat el fet que el Govern de Catalunya convoqués un
referèndum d’autodeterminació l’1 d’octubre del 2017, que, de facto, ha acabat
provocant una suspensió de l’autonomia catalana.
En la visita anterior ja es va fer una ressenya detallada de les principals actuacions
en defensa del règim lingüístic fetes pel Departament d’Ensenyament a partir del
curs 2011-2012 fins al moment de la visita (2014). En tot cas, potser val la pena
recordar les actuacions de l’Estat que, en el període que ens ocupa, han continuat
en el camí d’obstaculitzar el normal funcionament del model d’escola catalana.

DOCÈNCIA EN VALENCIÀ EN LES ÀREES NO LINGÜÍSTIQUES
35%
30%

Àmbit judicial

25%

IEn l’àmbit judicial, en la visita anterior destacàvem les cinc sentències del Tribunal
Suprem del 2010 que reconeixien el dret de rebre ensenyament en castellà i
que van arribar via recursos fins al 2014. Si en cap de les sentències en ferm del
2012 s’obligava a canviar el model lingüístic de l’escola a Catalunya, sinó que
únicament afectaven les persones interessades (atenció individualitzada), en la
sentència del 19 de febrer del 2013 el Tribunal Suprem va afirmar que l’execució
dels casos particulars s’havia de fer «junto con sus condiscípulos». Calia garantir,
doncs, que a l’aula dels fills dels recurrents el castellà fos vehicular (és a dir, que
matèries lingüístiques s’impartissin en castellà) en la proporció que la Generalitat
considerés convenient. Així, doncs, cinc famílies —les que ho havien demanat—
feien canviar el model educatiu català (encara que fos només per als seus fills i el
grup-classe al qual pertanyien).
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Finalment, el gener del 2014 va ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
qui va decidir quina era la proporció d’ensenyament de matèries lingüístiques
en castellà que s’havia de fer en els grups-classe afectats per les sentències, i
la va fixar en el 25 % (la sentència del Tribunal Suprem, en canvi, deia que era
competència de la Generalitat).
Això suposava que no es podia separar els alumnes que demanessin classes en
castellà ni se’ls podia atendre individualment, com es feia fins aleshores, i que
només es farien en castellà les classes a l’aula on hi hagués aquell alumne.
A més, deia que la classe en castellà havia de ser d’una matèria troncal o anàloga,
com matemàtiques, geografia i història o coneixement del medi natural, fins a
arribar al 25 % de l’horari lectiu setmanal, o sigui unes sis o set hores a la setmana.
Aquest canvi es va fer efectiu un mes abans d’acabar el curs escolar.
Amb aquestes sentències creiem que es vulneren els drets de les famílies dels
companys d’aquests recurrents, que veuen afectat el règim lingüístic de l’aula dels
seus fills.
De manera inaudita, un tribunal de justícia s’atribueix funcions pedagògiques i
d’organització curricular, fins al punt de fixar el percentatge d’hores en castellà que
s’han d’impartir a les aules on hi hagi un sol alumne que sol·liciti l’escolarització
en aquesta llengua, sense tenir en compte els resultats de català i de castellà
d’aquests alumnes.
Incomprensiblement, el que aquest tribunal exigeix als directors contravé
la normativa catalana en matèria d’educació (Llei 12/2009, de 10 de juliol,
d’Educació), i el caràcter propi i el projecte educatiu del centre formalment
acceptat per les famílies que hi escolaritzen els fills (quatre dels centres són de
titularitat privada, amb un ideari i Projecte educatiu de centre (PEC) que les
famílies van acceptar en matricular-hi els fills).
El Tribunal, a petició d’una única família —i sense haver escoltat les altres—, canvia
les característiques de l’ensenyament que reben els fills d’altres 24 famílies en
cadascuna de les escoles.
A hores d’ara, les solucions per les quals han optat aquests centres són diverses:
fer en castellà alguna assignatura que es feia en català; introduir-lo en grups
desdoblats; utilitzar-lo en tasques específiques; o, fins i tot, en algun cas no ha
estat necessari fer res perquè ja es feia servir el castellà com a llengua vehicular en
algunes assignatures.
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Encara que aquesta jurisprudència afecti un nombre molt reduït de centres, no
deixa de ser una espasa de Dàmocles jurídica, que qüestiona i pressiona el sistema
escolar català de conjunció lingüística.
Paral·lelament, el nombre de sol·licituds al Departament d’Ensenyament que
demanen l’ensenyament bilingüe, el qual havia anat disminuint al llarg dels cursos
(el 2011-2012 van ser només 15 famílies i 32 alumnes), a partir del curs 2012-2013
va tornar a augmentar: el 2013 foren 32 famílies i 48 alumnes, i el 2014 van ser 325
famílies i 472 alumnes. A partir de l’any 2015, però, la tendència tornà a canviar:
126 famílies i 196 alumnes el 2015, 66 famílies i 201 alumnes el 2016, i 39 famílies i
54 alumnes el 2017.
Les famílies demanen tres qüestions diferents: un ensenyament bilingüe (aquesta
petició és comuna a totes), que les comunicacions amb la família es facin també
en castellà i el canvi de model de casella en el full de preinscripció. Les sol·licituds,
tot i que estan signades per particulars, responen molt majoritàriament a models
prèviament preparats per dues associacions (Convivencia cívica catalana i, en
menor mesura, Asamblea por una escuela bilingüe) que les fomenten i incentiven.
Les resolucions de resposta dictades pel Departament d’Ensenyament deneguen,
repetidament, la sol·licitud de modificació del règim lingüístic del sistema educatiu
de Catalunya i el canvi de model de casella; acorden, però, que les comunicacions
a la família es facin també en castellà.
Àmbit legislatiu
Les disposicions de la Llei espanyola d’educació, la LOMCE, que van entrar en vigor
el 2014, també poden posar en perill el model escolar de Catalunya en funció de
quin partit governi. D’una banda, perquè en desenvolupar els aspectes curriculars
exclou la llengua catalana de les assignatures troncals i la considera assignatura de
lliure configuració autonòmica, l’aprenentatge de la qual pot ser exceptuat per les
Comunitats Autònomes on és oficial, juntament amb altres mesures que imposen
una consideració jurídica i acadèmica del castellà per sobre del català (i de les
altres llengües oficials en els territoris respectius).
De l’altra, perquè a les seves disposicions addicionals la LOMCE recorda el dret
dels pares, mares o tutors que els seus fills o pupils rebin ensenyament en castellà,
dins el marc de la programació educativa, i estableix que, si «la programació
anual de l’Administració educativa competent no garantís oferta docent raonable
sostinguda amb fons públics en què el castellà sigui utilitzat com a llengua
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vehicular, el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport [...] assumirà íntegrament,
per compte de l’Administració educativa corresponent, les despeses efectives
d’escolarització d’aquests alumnes en centres privats en què hi hagi l’oferta amb
les condicions i el procediment que es determini reglamentàriament, despeses
que repercutirà en aquesta Administració educativa», ja que «no es consideraran
adequades les mesures que suposin l’atenció individualitzada en castellà o la
separació en grups per raó de la llengua habitual».
Segons aquesta norma, la Generalitat hauria de pagar una quantitat de 6.000 € a
cada família que vulgui escolaritzar en castellà el seu fill en una escola privada.
El primer curs en què es podia demanar ensenyament en castellà no ho va fer
ningú. Però el 2015-2016 ho van fer 39 famílies, segons va reconèixer, en seu
parlamentària, la consellera d’Educació d’aleshores, Meritxell Ruiz. A totes
aquestes famílies, va explicar Ruiz, se’ls va enviar una carta en què se les
informava de l’existència d’escoles que imparteixen matèries no lingüístiques —
matemàtiques o ciències, per exemple— en castellà, per si volien matricular-hi els
seus fills.
No obstant això, no era clar el centre on podrien cursar aquest ensenyament en
castellà els fills d’aquestes famílies, ja que la majoria de centres privats a Catalunya
fan l’educació en català o en idiomes internacionals.
Cal dir, però, que finalment (el febrer del 2018) el Tribunal Constitucional
ha estimat parcialment, i per unanimitat, el recurs de la Generalitat contra
la mesura de la Llei d’Educació espanyola, en concret en allò previst per
garantir l’ensenyament en castellà en centres privats, per envair competències
autonòmiques, i ha decidit anul·lar els articles de la LOMCE que preveuen una
dotació de 6.000 euros per a les famílies que demanaven l’escolarització en
castellà a Catalunya. La sentència considera que el sistema dissenyat per la llei
per tal de garantir l’ensenyament en castellà amb fons públics no respecta el
repartiment de competències entre l’Estat i la Comunitat Autònoma.
Fins ara, 150 famílies ho havien sol·licitat, i a 50 se’ls havia concedit, tot i que el
Ministeri mai no ha arribat a passar la despesa a la Generalitat.
Ja al 2018, l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola, que ha permès
al Govern espanyol controlar la Generalitat de Catalunya per mirar de frenar el
procés sobiranista, també ha servit per intentar posar a la preinscripció una casella
en la qual els pares poguessin triar entre català o castellà, és a dir, s’ha intentat
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segregar el sistema educatiu a Catalunya. No ho va aconseguir, però, perquè la Llei
d’Educació de Catalunya blinda el fet que l’ensenyament ha de ser normalment
en llengua catalana i que els alumnes no poden ser separats per raó de la llengua
habitual —article 11—.
Per tant, es pot veure com l’esperit del Govern espanyol és el d’intentar
desmantellar un model educatiu que funciona, i ho vol fer sense cap criteri
pedagògic al darrere (el mateix informe de l’Estat espanyol sobre el compliment
de la Carta demostra que el coneixement del castellà a Catalunya és equiparable al
de català —pàgs. 16-17—), tot fent perillar la cohesió social i el consens que hi ha a
Catalunya sobre el tema.
Assetjament al sistema educatiu català i el discurs populista
A banda d’aquestes actuacions de l’Estat, en els darrers anys hem pogut constatar
també un atac constant contra el model d’ensenyament de l’escola catalana per
part dels partits espanyolistes. Vegem-ne alguns exemples:
Al 2016, Ciutadans, per arribar a un pacte d’investidura amb el Partit Popular, li
reclamava el compliment d’un total de quatre punts per respondre al «plet català»,
entre els quals incloïen la defensa d’un model d’educació trilingüe —en català,
castellà i anglès—, així com obligar la Generalitat a complir les sentències contra la
immersió lingüística, afirmant que «hi ha mecanismes» perquè sigui així, «com la
mateixa inspecció de l’Estat que no s’està aplicant».
Més greu és, en els darrers temps, l’acusació d’alguns polítics que a les
escoles catalanes es fa adoctrinament dels alumnes «a favor del sentiment
independentista i en contra del que significa Espanya», com va dir el 2017, per
exemple, el líder del PP català, Xavier Garcia Albiol. Literalment, digué: «Hi ha
hagut [en els últims anys] un ús tremendament cruel del que és una part de
l’escola pública, que s’ha convertit en un instrument d’adoctrinament a favor del
sentiment independentista i en contra del que significa Espanya». En aquest sentit,
ha apostat perquè PP, PSOE i C’s incloguin «mesures correctores» en la legislació
per evitar aquest fenomen, quelcom que considera que ja s’hauria d’haver fet quan
es van traspassar les competències educatives a Catalunya si s’hagués previst que
algunes escoles s’usarien com a instrument per propagar la tesi independentista.
En la mateixa línia, el dirigent de Ciutadans, Albert Rivera, va presentar al Congrés
espanyol, el 2017, una proposició de llei perquè es constitueixi una agència que
assumeixi la inspecció educativa a tot l’Estat espanyol, i que controli especialment
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els continguts dels llibres de text i de les classes i la tasca dels professors a
Catalunya. Ho justificava pels casos d’adoctrinament i d’odi que, segons ell, hi ha a
les escoles catalanes.
Més recentment, el president de l’Aragó, el socialista Javier Lambán, ha defensat la
necessitat de «corregir més aviat que tard el maltractament injust i il·legal» que la
Generalitat de Catalunya ha infligit al castellà, «relegat» a l’escola catalana d’una
manera «inacceptable». «L’Estat, en matèria d’educació, ha de tornar a Catalunya si
volem que Catalunya no sigui un problema definitivament irresoluble», va advertir
en declaracions als mitjans de comunicació quan abandonava el Comitè Federal
del PSOE del 2018.
En definitiva, es pot observar com el model d’escola catalana està patint una
triple pinça: jurídica, legislativa i també política. Fins a l’extrem que, en aquests
moments, i com a conseqüència dels fets ocorreguts durant el referèndum de
l’1 d’octubre (l’actuació policial a les escoles que feien de col·legi electoral),
s’han iniciat accions judicials contra diverses escoles del país, acusant docents
d’adoctrinament independentista, d’incitació a l’odi i de xenofòbia, pel simple fet
d’haver comentat amb els alumnes el que havia passat aquell dia.

Illes Balears
L’amenaça del Decret del trilingüisme i el discurs d’odi contra l’ús de la llengua
catalana al sistema educatiu (2013-2015)
La principal amenaça per a l’educació a les Illes Balears fins al juny del 2015 va
ser la implementació del Decret del trilingüisme, que va obligar escoles i col·legis
a ensenyar aproximadament un terç de les assignatures en castellà i un terç en
anglès. El Decret es va basar en la idea, àmpliament difosa pel Govern regional
presidit per Joan Ramon Bauzá (Partit Popular), que el català estava sent utilitzat
en el sistema educatiu i que aquesta era la causa de l’alta taxa de fracàs escolar a
la regió. Per descomptat, no es va proporcionar cap estudi per corroborar aquesta
reclamació.
La norma jurídica que regula el Tractament integrat de les llengües (conegut com
a TIL) per als pròxims cursos acadèmics es va presentar el 9 de maig del 2014.
Aquesta ordre especificava que les escoles i els col·legis havien d’aprovar els Plans
TIL (PTIL) per adaptar l’ús de les llengües a les noves regulacions. El 31 de juliol del
2014, després de les decisions del professorat de moltes escoles per no aprovar els
plans TIL que compleixin la nova normativa, el Govern de les Illes Balears va fer un
nou decret que obligava a les escoles i els col·legis a aplicar els PTIL, fins i tot sense
l’aprovació del professorat.
El 3 de juliol del 2015 el nou Govern regional resultant de les eleccions al Parlament
de les Illes Balears del 2015 (que està format pels partits PSIB-PSOE, MÉS i MpM) va
retirar els recursos a la Cort Suprema que havia presentat l’equip que governava
anteriorment, fet que va suposar la derogació del decret.
Més enllà de la derogació d’un decret que implicaria un flagrant incompliment
de l’article 8 de la Carta a les Illes Balears, cal destacar el clima de constant
assetjament a què s’ha sotmès l’educació en català a les Illes Balears i la resta de
l’àmbit lingüístic. L’intent de promulgar el TIL no es va produir de forma aïllada. Va
ser el resultat d’un discurs d’odi contra l’ús del català com a llengua vehicular en
el sistema educatiu impulsat pel Govern espanyol, liderat per Mariano Rajoy fins a
principis de juny del 2018 (amb la promulgació de la Llei orgànica de millora de la
qualitat educativa, coneguda com a LOMCE); per sectors amplis del Partit Popular
de les Illes Balears (com l’antic president de les Illes Balears, José Ramon Bauzá), i
també per organitzacions de la societat civil espanyola. Una d’aquestes, Hablamos
Español, encoratja la recollida de signatures al carrer de tot el territori nacional per
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promoure una iniciativa legislativa popular encaminada a suprimir la immersió
lingüística en català a les escoles. Creiem que és fonamental que la Comissió
d’Experts prengui nota de l’existència d’aquest clima d’odi i insti el nou Govern
espanyol a prendre mesures per aturar-lo.
Reptes per a la plena implementació de la Carta més enllà de la derogació del
Decret del trilingüisme (2015-actualitat)
Les principals violacions de les disposicions de la Carta es donen en els àmbits
de l’educació preescolar i l’educació superior, però també hi ha consideracions
generals a tenir en compte respecte a altres sistemes educatius.
A l’educació preescolar no hi ha cap normativa específica que reguli l’ús de la
llengua catalana o que requereixi un mínim d’activitats, tot i que algunes escoles
bressol fan totes les activitats en català, voluntàriament i per iniciativa pròpia,
ja que la demanda dels pares ho requereix. També hi ha grups de professors que
consideren que els seus plans educatius són més coherents pedagògicament si
ho fan tot en català per raons d’integració, respecte per la llengua de la comunitat
i per la cohesió social. Hi ha una gran demanda de centres educatius privats i
públics que ho fan tot en català. Els professors que treballen en el sector preescolar
han de tenir un certificat d’ensenyament d’educació infantil (CCI), inclòs el nivell B1
de català i un curs de 20 hores de llengua i cultura popular. Tanmateix, la manca de
regulació implica que hi ha també un nombre considerable d’escoles bressol on hi
ha grans deficiències en l’ús del català. A més, gran part de la població infantil no
té contacte amb la llengua catalana durant la fase preescolar. Per tant, no es pot
considerar que s’ha complert aquest punt.
En l’educació superior no hi ha cap normativa que garanteixi que els estudiants
puguin fer-la completament en català. Els professors tenen dret a triar la llengua
en què volen impartir els seus cursos. El català no és un requisit per al professorat
permanent, sinó que és només un avantatge. A la UIB s’imparteixen classes de
català per a estudiants que no coneixen català i volen aprendre’l. Però això no
passa en altres institucions d’educació superior, com per exemple a l’Escola
Superior d’Art i Disseny de les Illes Balears, a Palma, ni a l’Escola Superior d’Art
Dramàtic i el Conservatori Superior de Música. El català no és un requisit per
al professorat permanent i no hi ha classes de català per a estudiants que no
coneixen l’idioma. Segons les dades facilitades pel Servei d’Estadístiques i Qualitat
de la Universitat de les Illes Balears (SEQUA) sobre la llengua de l’ensenyament
o la llengua que s’utilitza a la UIB, durant el curs 2014-2015 el català va tenir una
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presència del 53,49 %; el castellà, del 38,53 %, i l’anglès, del 7,47 %. Durant el
curs acadèmic 2015-2016, la presència del català es va reduir fins al 49,7 %, la de
l’espanyol es mantingué en el 38,6 %, i la de l’anglès augmentà fins a l’11,2 %.
Tenint en compte tots els nivells educatius, el coneixement de la història i la
cultura s’ha de reforçar encara més. Considerem que la cultura és una disciplina
artística, igual que ho són les humanitats, com la filosofia o la literatura catalana
(la presència d’aquestes dues últimes ha disminuït recentment en l’educació
obligatòria i postobligatòria); i el mateix pel que fa a la cultura popular forjada
al llarg dels anys (contes, serenates, cançons, estrofes, danses, etc.). Aquests
elements no es treballen prou a les escoles primàries i secundàries i es troben
clarament desapareguts de l’educació d’adults, la formació professional i
l’educació no regulada. Considerem que el coneixement de la història i la
cultura de les Illes Balears és tan important com el coneixement de la llengua i la
normalització del seu ús.
Pel que fa als reptes plantejats per la migració, cal tenir en compte que les Illes
Balears són la regió que ha registrat el major grau d’incorporació d’alumnes
estrangers a Espanya. El sistema educatiu de les Illes s’enfronta a un gran
repte i s’ha de treballar per aconseguir una integració adequada, sense perdre
els seus orígens, el respecte i l’interès per totes les llengües i cultures ni per
la interculturalitat, el coneixement, la comprensió i les relacions entre ells.
Els esquemes de recepció lingüística i cultural (PALIC) s’han de promocionar
a tots els centres i col·legis. Per tal d’incloure adequadament la població
nouvinguda i trencar els possibles guetos que puguin formar-se, és important que
l’Administració distribueixi els nens immigrants d’una manera equilibrada entre
escoles privades de fons públics i públiques. Si això es fa, podrem treballar per
una cohesió social real. No obstant això, el Govern de les Illes Balears no hi està
treballant en aquest moment.
Durant el 2018 hi ha un gran debat educatiu a les Illes Balears. El Pacte per a
l’Educació, aprovat per una sessió plenària del Consell Escolar de les Illes Balears
el 4 d’abril del 2017, durant el 2018 està debatent al Parlament si s’ha d’incloure
una referència específica al Decret 92/1997, de 4 de juliol, i a l’Ordre de 12 de maig
de 1998 que el desenvolupava. Aquesta normativa regula l’ensenyament de i en
català a les escoles i als col·legis no universitaris, com també les àrees cobertes i
la docència mínima que s’ha de fer en català a totes les escoles privades i col·legis
públics de les Illes Balears. També permeten ensenyar el 100 % en català si la
comunitat educativa hi està d’acord. També regula l’ús del català com a llengua
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vehicular de l’ensenyament i de la comunicació interna i externa.
Amb el Decret 92/1997 la legislació vigent estableix que totes les escoles privades
i els col·legis privats-públics, privats o amb finançament públic a les Illes Balears,
incloses les cooperatives, haurien de dur a terme el 50 % de l’ensenyament en
català. Moltes escoles primàries s’imparteixen un 100 % en català, especialment
escoles públiques i cooperatives educatives. No obstant això, no es pot considerar
la normalització lingüística amb la implementació del 50 % de l’educació en
català, cosa particularment comuna en l’educació secundària. S’han d’establir
mesures per mantenir i desenvolupar gradualment l’ús del català com a llengua
vehicular de l’ensenyament i de la comunicació interna i externa per assegurar el
coneixement efectiu de les dues llengües oficials, així com l’aprenentatge d’una
llengua estrangera que permeti la igualtat d’oportunitats i la cohesió social. Quan
finalitzen l’educació secundària obligatòria, els alumnes no només necessiten
poder utilitzar el català, han de poder utilitzar-lo normalment dins i fora de
l’escola. Ha de ser possible que el català es converteixi en la seva llengua habitual
de comunicació.
El coneixement de la història i la cultura catalanes s’ha d’incrementar en tots
els nivells educatius, juntament amb els continguts sociolingüístics i el treball
sobre les actituds lingüístiques. El coneixement de la història i la cultura de les
Illes Balears i de la resta de territoris catalanoparlants és tan important com el
coneixement de la llengua i la normalització del seu ús. Això es complementa
amb el coneixement i el debat sobre els continguts sociolingüístics i un major
coneixement i compromís amb la llengua i la cultura catalanes.
Els currículums de formació de professors hauran d’augmentar el temps dedicat a
l’aprenentatge de la llengua catalana, ja que els professors són models lingüístics, i
tenen un efecte multiplicador per als estudiants quant a l’ús adequat de la llengua,
la bona dicció, la fonètica i les lleis. D’aquesta manera, els futurs professors han
d’obtenir el millor nivell possible de competència lingüística i comunicativa en
català.
La creació d’equips de treball interdisciplinaris —amb el pressupost corresponent—
per elaborar materials per a l’ensenyament en català és extremadament necessari,
ja que actualment hi ha una bretxa notable en aquest aspecte. S’haurien d’elaborar
materials didàctics específics i actualitzar el material existent per a l’educació
infantil, primària, secundària i d’adults, alumnes incorporats al sistema, adults no
parlants de català, pares, etc.
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Article 9 justícia
Garantia de dur a terme el procediment judicial en català a petició d’una de les
parts per part de les autoritats judicials, penals, civils i administratives
El punt 201 de l’últim informe d’avaluació va assenyalar l’article 231 de la Llei
Orgànica del Poder Judicial com un dels obstacles més importants per a la plena
aplicació de l’article 9 de la Carta a Espanya, ja que l’ús de la llengua cooficial
només es permetrà si cap de les dues parts s’hi oposa. Per això, la Comissió
d’Experts va recomanar de modificar el marc legal per deixar clar que les autoritats
judicials penals, civils i administratives de Catalunya duran a terme les actuacions
en català a petició d’una de les parts.
Tal com ja hem apuntat a la introducció, l’Estat espanyol no ha modificat el marc
jurídic per garantir l’opció lingüística dels ciutadans, incomplint així totes les
recomanacions realitzades pel Comitè d’Experts de la CELRoM. Les iniciatives
parlamentàries que s’han presentat al Parlament i al Senat durant aquest període
per modificar l’article 231 de la LOPJ, màxim obstacle per aplicar l’article 9 de la
CELRoM, han estat rebutjades per la majoria d’aquestes cambres legislatives.
La primera iniciativa va ser presentada pel diputat Jaume Moya (Grup En ComúPodem) a la Comissió de Justícia del Congrés, el 18 d’octubre del 2016, i es va
rebutjar immediatament sense arribar a la sessió plenària. La segona iniciativa
la va presentar el 7 de febrer del 2017 al Senat la senadora Celia Cánovas, i va ser
rebutjada per una aclaparadora majoria del Ple.
A les oficines judicials són els jutges o lletrats de l’Estat els que determinen
la llengua que s’ha d’utilitzar a la seva oficina. D’aquesta manera, la llengua
emprada a l’oficina respon únicament a la voluntat del personal que hi treballa i
no a la del ciutadà que s’hi adreça. En general, a Espanya, a diferència dels països
multilingües semblants, no són els ciutadans els qui trien la llengua d’entre les
pròpies de l’Estat i és el jutge qui s’hi ha d’emmotllar, sinó que és el jutge qui escull
la llengua. A més, com que la llei determina que per defecte la llengua d’ús és el
castellà, aquest idioma té una preeminència clara.
És una pràctica reiterada que els jutges indiquin que no tenen comprensió de
la llengua catalana, i així parlar en català esdevé gairebé un acte reivindicatiu o
desafiant a ulls d’aquests funcionaris, de manera que és molt difícil, tret que sigui
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un tribunal que expliciti l’opció lingüística obertament (cosa molt minoritària),
que les persones mantinguin la llengua pròpia quan es dirigeixen als jutjats o
tribunals. Aquesta situació ha creat una inèrcia, difícil de trencar, per la qual tots
els operadors tenen consciència que en la seva tasca professional han d’actuar en
castellà. Així doncs, la imposició del castellà fa que hi hagi poca demanda d’ús del
català entre els professionals del dret i que, en efecte, el funcionariat judicial no
vegi l’ús del català com una necessitat.
El Govern de l’Estat, que és el màxim responsable de les competències en matèria
de justícia, i el Consell General del Poder judicial, que té totes les competències
respecte a l’organització i les actuacions de la judicatura (article 149 de la
Constitució espanyola), no han manifestat mai una voluntat de posar remei
a aquesta situació. Així, més enllà de l’esforç que s’ha fet en la traducció de
determinades lleis bàsiques o reglaments del BOE, no existeixen projectes per
fomentar l’ús del català o impedir la decadència creixent de l’ús de la llengua
pròpia en les actuacions jurisdiccionals.
Ens remetem al que hem explicat anteriorment per declarar que l’Estat espanyol
menysprea els drets lingüístics dels ciutadans en l’àmbit de la justícia. Aquest
menyspreu i falta de sensibilitat és evident per la falta de voluntat política de
modificar la legislació, ja que l’Estat espanyol no aplica cap política lingüística
per fomentar les llengües cooficials, són les Comunitats Autònomes les que fan
aquestes polítiques i les que destinen els pressupostos a finançar polítiques
lingüístiques. Però en l’àmbit de la justícia, en ser majoritàriament competència de
l’Estat espanyol, no hi ha cap política ni incentiu per fomentar l’ús del català.
A causa dels fets exposats, entenem que aquest punt de la Carta s’ha de considerar
incomplert.
Implementació de mesures legals i d’aplicació pràctica destinades a garantir que
una proporció adequada del personal judicial a les Illes Balears, al País Valencià
i a Catalunya tingui un coneixement suficient del català per poder garantir els
procediments judicials en aquesta llengua
El punt 207 de l’últim informe d’avaluació va assenyalar que no hi havia cap
requisit perquè els jutges que treballen a Catalunya coneguin el català. Com
a conseqüència, la Comissió d’Experts va recomanar adoptar les mesures
necessàries per augmentar la proporció de personal judicial a Catalunya a tots els
nivells, i particularment entre els jutges i fiscals, per poder utilitzar el català com a
llengua de treball als tribunals.
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No hi ha cap plaça de jutge, fiscal, lletrat o personal al servei de l’Administració
de justícia que contempli l’obligatorietat de conèixer el català. Així mateix, aquest
personal no rep cap mena de formació en drets lingüístics i és habitual que no
tingui en compte la normativa a aplicar.
El català, tal com estableix la Llei 6/1985 del Poder Judicial i el Reglament 2/2011
de la carrera judicial, només pot ser un mèrit a tenir en compte, però no pas un
requisit, i sempre es troba restringit als territoris on és llengua pròpia i oficial. En
alguns casos, com el del personal al servei de l’Administració de justícia (article 483
de la Llei 6/1981), s’insisteix que el català en cap cas pot ser eliminatori, sinó que és
sempre opcional. El Reial Decret 1451/2005 sobre provisió de places del personal
funcionari al servei de l’Administració de justícia també restringeix a mèrit el
coneixement del català, fins i tot on és llengua pròpia, mentre que el castellà és un
requisit arreu de l’Estat. Així mateix, passa en el cos dels lletrats de l’Administració
de justícia, pel Reial Decret 1608/2005, o en el cos de metges forenses, pel Reial
Decret 296/1996. També per als fiscals el català només pot ser un mèrit i només allà
on té caràcter oficial (Llei 50/1981, de l’Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal). Al Reial
Decret 634/2014, de substitucions de la carrera fiscal, a l’article 13 també s’insisteix
en el caràcter restrictiu del mèrit, que només és vàlid on el català és reconegut
oficialment.
Les diverses disposicions estatals insisteixen en el caràcter obligatori del castellà i
l’optatiu, un mèrit com a màxim, del català en tot allò que depèn de l’Administració
General de l’Estat, encara que la feina s’exerceixi on el català és propi i oficial.
L’article 102 de l’Estatut de Catalunya preveia que el català fos tan obligatori de
conèixer com el castellà per exercir a Catalunya, però la sentència del Tribunal
Constitucional el va reinterpretar de manera que la seva aplicació quedava
subjecta a la modificació de la Llei del Poder Judicial.
El castellà és també l’única llengua amb caràcter de requisit per obtenir els títols
professionals d’advocat i de procurador de tribunals, arreu del territori espanyol
(així se sobreentén i s’interpreta de la Llei 30/2006, el Reial Decret 775/2011 i
l’Ordre PRE/1743/2016, de 27 d’octubre, per la qual es convoca la prova d’avaluació
d’aptitud professional per a l’exercici de la professió d’advocat el 2017). El català,
en canvi, no és ni un requisit per exercir ni una opció en els mecanismes d’obtenció
del títol.
Aquesta nul·la capacitat d’invertir en drets i deures lingüístics fa que a Catalunya
ens trobem en una mort clínica del català als jutjats, i el futur no és gens
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esperançador. Segons informació extreta del Departament de Justícia de la
Generalitat de Catalunya, les dades d’ús del català en les sentències es manté
en un percentatge clarament baix respecte a l’ús del català en altres àmbits. L’any
2017 aquest ús ha estat del 8,2 %, lleugerament inferior al de l’any 2016, que va ser
del 8,4 %.

Sentències 2017

% en Català

Català

Total

Barcelona, Ciutat
de la Justícia i
l’Hospitalet

8.0%

8,397

104,967

Barcelona
comarques

7.5%

5,033

67,104

Girona

16.0%

3,187

19,921

Lleida

9.0%

937

10,406

Tarragona

3.6%

671

18,627

Terres de l'Ebre

3.8%

121

3,195

Total de Catalunya

8.2%

18,346

224,220
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Es constata un preocupant descens en l’ús del català en les sentències que es
dicten. En les últimes dades que vam facilitar corresponents al darrer informe que
vam lliurar al Comitè d’Experts el 2014, el percentatge arribava solament al 12,4 %,
mentre que l’any 2017 és del 8,4 %.
Una situació encara pitjor es produeix a l’Administració de justícia del País Valencià
i les Illes Balears. Pel que fa a aquest últim territori, podem trobar un clar exemple
de la manca de recursos per a la llengua catalana en el Jutjat d’Instrucció número
24 de Palma, que va declarar públicament en una entrevista al diari Ara que es va
publicar el juny del 2018 que només hi ha un traductor de català a tot Mallorca. Atès
que sempre presenta tots els seus judicis en català, un advocat ha presentat una
reclamació al Consell General del Poder Judicial a causa de la suposada indefensió
que ha patit pels retards a rebre una traducció al castellà. En lloc de contractar més
traductors per resoldre el problema estructural, el Consell del Poder Judicial va
obrir un expedient i aquest encara no s’ha resolt.
Tal com s’ha exposat, hi ha diversos impediments estructurals per a l’ús de la
llengua catalana en els processos judicials en tots els territoris de parla catalana. A
causa dels fets exposats, entenem que aquest punt s’ha de considerar incomplert.
Publicació de les disposicions legals en català
El Butlletí Oficial de l’Estat espanyol (BOE) constitueix la principal instància de
l’absurd de dividir la llengua catalana en variacions «catalanes» i «valencianes», ja
que fa ús de procediments de traducció separats que obtenen pràcticament idèntics
resultats. Podeu veure aquesta pràctica al document adjunt o fent clic a l’adreça
www.boe.es i a la recerca dels suplements del butlletí en «valencià» i «català».
La continuació d’aquesta pràctica de dividir la llengua catalana en variacions
regionals com si fossin llengües separades sovint condueix a l’abús del sistema
judicial i al maltractament dels catalanoparlants per part d’alguns jutges que
insisteixen a traduir documents escrits en català al castellà sobre la base que el
seu dialecte particular, tractat com una llengua diferenciat, no és oficial, tot i que
les diferències interdialectals són mínimes. Aquestes actituds mostren que l’ús
de la llengua catalana es considera una molèstia i que sovint és desanimat per un
poder judicial arbitrari marcat pel seu nacionalisme estatal i la negativa a tractar
els parlants catalans com a ciutadans iguals. Per tant, aquest assumpte no només
es relaciona amb la manca de coneixement, sinó també amb l’ús de la llengua
majoritària com a eina al servei de l’Estat i un mitjà per disciplinar la població.
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El Consell General del Poder Judicial, l’òrgan de govern dels jutges espanyols, fa ús
de la distinció arbitrària de «català» i «valencià» per evitar que el coneixement de la
llengua catalana sigui un mèrit únic i unificat en tots els territoris de parla catalana
a Espanya per als treballadors de justícia i els que aspiren a treballar-hi.
Temor d’utilitzar el català a l’Administració de justícia i de denunciar les
discriminacions lingüístiques en aquest àmbit.
Com a mostra del que hem explicat, exposem alguns exemples concrets de la greu
vulneració dels drets lingüístics que pateixen ciutadans i professionals que volen
utilitzar el català a l’Administració de justícia:
- Recentment, en una sessió organitzada per l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de
Barcelona, el 24 d’abril del 2018, sota el títol «Catalan in court proceedings: practical
situations», conferència a cura d’una magistrada del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, alguns dels assistents van manifestar por d’escriure demandes en català
per por que els jutges no llegeixin els seus escrits o els posessin una etiqueta pel
simple fet d’estar escrits en català. Utilitzar el català a la justícia en aquest moment
és un acte de valentia.
- La jutgessa del Jutjat d’Instrucció número 2 d’Olot va recriminar a una advocada
l’ús del català. L’advocada va denunciar-ho i va interposar una queixa davant el
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i aquest òrgan la va sancionar amb una
falta lleu. Tanmateix, el Consell General del Poder Judicial, finalment, va anul·lar
aquesta sanció.
El fet que es denunciï una vulneració tan greu com la que va succeir a Olot, i que
posteriorment, quan arriba al màxim òrgan (Consell General del Poder Judicial),
s’arxivi la sanció, incrementa la sensació de vulneració, agreuja la sensació que les
autoritats espanyoles competents en matèria de sancions els drets lingüístics no els
tenen cap consideració, i això jutges, fiscals i lletrats de l’Administració ho saben,
saben que queden impunes davant de qualsevol vulneració d’aquests drets. Sabem
que hi ha pocs professionals o ciutadans que s’atreveixin a denunciar aquestes
vulneracions, perquè les denúncies s’arxiven o bé no es tramiten. Per aquest motiu
ens és difícil d’obtenir més informació sobre aquest tipus de vulneració, perquè
moltes persones, per por, no ho diuen.

en català. I en aquest procediment, iniciat l’any 2016, el jutjat només ha pres
declaració a Casanovas i no ha fet cap actuació judicial, i òbviament, no va fer
cas de la petició d’opció lingüística i es va dirigir a l’actor en castellà. Amb aquest
tipus de procediment, és a dir, quan una persona denuncia un fet com aquest, les
actuacions judicials se solen paralitzar, i la defensa ha reiterat en diverses ocasions
que se citi a declarar els policies, però les actuacions estan parades. En canvi, a
Xavier Casanovas se l’ha requerit a pagar 601 euros per desobediència als agents de
l’autoritat.
- A València, el Jutjat Contenciós Administratiu d’Elx, encapçalat per la jutgessa
Carmen Casado Guijarro, va dictar sentència el 17 de juliol del 2016 sobre un cas
presentat per Lluís Olagüe, notari de València, contra el Col·legi Oficial de Notaris
Públics de la mateixa ciutat. L’origen del conflicte radica en el fet que el Col·legi
Oficial havia multat el notari amb 21.000 € en haver descobert una presumpta doble
infracció greu per part seva, després d’una inspecció que li havia estat notificada
en espanyol, en contra dels desitjos d’Olagüe, qui des de fa anys, i també en aquest
cas, havia dit a la universitat que volia rebre les notificacions en català. La jutgessa
va decidir que Olagüe tenia raó i que el Col·legi Oficial havia d’utilitzar el català
en els tràmits administratius que van provocar la sanció. No obstant això, també
va trobar que l’ús del castellà no constituïa indefensió per part d’Olagüe, perquè
estava obligat a comprendre’l, i va confirmar la multa de 21.000 euros al notari i a
més també 500 euros en concepte de costos legals.
Les organitzacions que presenten aquest informe han recollit molts més exemples
de casos en els quals es denega el dret d’incoar el procediment en català i de
casos que ordenen il·legalment a la part que hagi utilitzat el català de traduir
la documentació, justificant posteriorment l’acció «per evitar retards en el
procediment», que és un reconeixement del fet que l’escriptura de documents en
català origina un retard en el procediment.
Vegem altres exemples de resolucions judicials que violen els drets lingüístics dels
ciutadans de parla catalana.

- Xavier Casanovas, professor de la Universitat de Barcelona, va ser multat per
dirigir-se a un Policia Nacional en català. Casanovas va interposar una querella
contra aquests agents policials i va demanar que el procediment es tramités
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En aquest escrit, a petició de la part, es demana que s’enviï la documentació en
català. El lletrat de l’Administració de justícia diu que no es tradueix perquè la
traducció no està prevista a l’article 231 LOPJ ni a l’article 142 de la LEC, com tampoc
a la Llei de política lingüística. Aquesta diligència vulnera clarament els drets
lingüístics de la persona que ha sol·licitat l’opció lingüística.
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En aquest cas la part demana que els funcionaris acreditin el nivell de català i els
documents resolutoris en català, la magistrada li diu que d’acord amb l’article 231
LOPJ el castellà és la llengua oficial de l’Estat, que pot presentar escrits en català,
que però l’Administració no li traduirà els escrits. Un altre cas de vulneració del dret
d’opció lingüística.
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En aquest cas unes persones que van acudir als jutjats civils d’igualada van
presentar una queixa perquè la funcionària els va advertir que seria millor que
parlessin en castellà. Aquesta queixa va ser desestimada sense més.
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El jutjat dona un termini de 10 dies a la part que ha presentat l’escrit en català
perquè el tradueixi, ignorant que és l’Administració la que ha de fer la traducció
d’ofici un cop sol·licitada per una de les parts. A més, en lloc de resoldre la
situació i demanar disculpes per aquesta petició il·legal, l’acció està justificada
per la cort, tot desincentivant l’ús del català per part dels advocats.
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Article 10
administracions públiques
Ús del català per part de les autoritats administratives de l’Estat
El punt 217 de l’últim informe d’avaluació va assenyalar que no semblava haver-hi
cap política general ni enfocament estratègic per garantir que hi hagi prou personal
amb un coneixement adequat del català. Com a conseqüència, la Comissió
d’Experts va instar les autoritats espanyoles a augmentar substancialment el
nombre de personal de parla catalana a les oficines competents de l’Administració
estatal i desenvolupar plans de formació adequats.
La Plataforma per la Llengua ha analitzat les relacions de llocs de treball dels
diversos ministeris de l’Estat espanyol el desembre del 2017 i els requisits i mèrits
que es demanen als treballadors públics destinats als territoris administratius
de parla catalana: Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears. En conclusió, més
del 98 % de les places en aquests territoris no preveuen el català com a mèrit, i en
cap dels més de 33.000 llocs de treball que es destinen als territoris on el català és
oficial apareix la llengua pròpia com un requisit.
L’anàlisi de les places públiques de tots els ministeris realitzada per la Plataforma
per la Llengua demostra que només 617 de les 33.167 places —una dada que
representa l’1,86 % del total— que l’Estat preveu per als territoris on el català és
llengua oficial inclouen que el català sigui un mèrit per aconseguir aquest lloc de
treball.
Els dos únics ministeris que presenten el nombre més elevat d’aquestes places són
el d’Interior (7,9 %) i el d’Hisenda i Funció Pública (1,16 %), però, així i tot, són xifres
testimonials. Aquest fet s’explica per la previsió de valorar el català com a mèrit en
algunes de les places destinades principalment a la DGT i als serveis administratius
d’Hisenda. Cal mencionar que tant el Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació com
el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat no hi apareixen reflectits perquè
l’Administració estatal no destina funcionaris als territoris analitzats. Tampoc no
hi apareixen els funcionaris d’habilitació estatal que ocupen places dissenyades
En aquest darrer exemple es requereix a la part que ha presentat els escrits en
català perquè en el termini de 5 dies el presenti en castellà.
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des de les competències en Justícia autonòmiques de Catalunya i el País Valencià.
Òbviament, tampoc no s’inclouen en el recompte els treballadors públics de les
administracions públiques autonòmiques i locals.
La relació de places del desembre del 2017 —amb cap lloc de treball públic
que exigeix el català i menys d’un 2 % que el valora— demostra que l’Estat no
pot respectar les previsions de compliment de la CELRoM ni amb la nova Llei
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic (aprovada el 2015), que estableix que les
administracions públiques «han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que
sol·liciti sempre que sigui oficial en el territori» i, a aquest efecte, estableix que «les
administracions públiques, en l’àmbit de les seves competències, han de preveure
la selecció d’empleats públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball
a les Comunitats Autònomes que tinguin dues llengües oficials».
Tot i això, segons les darreres dades que ofereix el mateix Estat en el darrer informe
de compliment de la CELRoM, l’any 2016 es van dedicar 1,12 euros per funcionari
a Catalunya per aprendre o millorar el català (16.924 euros destinats a un total de
14.982 treballadors públics). El pressupost destinat a aquesta matèria equival a
28 cèntims d’euro per treballador a les Illes Balears (1.122 euros per a un total de
14.197 treballadors públics) i 0 euros en el cas del País Valencià.
El dret d’opció lingüística només es garanteix quan la totalitat dels servidors
públics són capaços de parlar les llengües oficials del territori on treballen. Les
opcions alternatives, com ara la capacitació parcial dels funcionaris o els serveis
de traducció, no funcionen, atès que demanen actuacions extraordinàries com
podrien ser canviar els ciutadans de taulell on són atesos o fer traduir determinats
documents perquè alguns funcionaris els entenguin. Aquestes dificultats generen
que moltes vegades sigui molt més còmode demanar al ciutadà que renunciï al
seu dret d’opció lingüística que complir la llei. Aquestes peticions, a més de ser
il·legals, generen en els parlants la sensació que, en general, renunciar a la seva
llengua preventivament és útil i desincentiva l’ús del català.
Formularis i textos administratius de l’Estat
El punt 223 de l’últim informe d’avaluació va assenyalar que hi havia una proporció
insuficient de textos i formularis d’Administració estatal per a la població
disponible en català o en forma bilingüe. A més, el punt 222 va indicar que hi
havia hagut millores en diversos òrgans de l’Administració General de l’Estat, la
majoria de les quals relacionades amb la presència del català en la informació i els
documents facilitats a les pàgines web dels ministeris.
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Els avenços que afirma el Govern espanyol en el seu informe sobre l’aplicació de
la Carta Europea són, a data de 2017, en gran part inexistents. No és cert que el
portal del Ministeri d’Ocupació tingui la major part de la documentació en català:
els documents relacionats amb qüestions tan habituals com la garantia juvenil,
la configuració de la signatura electrònica o la guia laboral es troben tan sols en
castellà. El portal, de fet, només té en català els menús estàtics i el primer nivell de
navegació, i els mateixos recursos que té penjats en aquest nivell solen redirigir a
versions en castellà dels continguts. Les pàgines dels organismes dependents del
Ministeri, a més, solen funcionar només parcialment en català, i passen al castellà
quan s’intenta efectuar-hi un tràmit. Pel que fa al Ministeri d’Hisenda, per bé que
disposa d’una de les poques pàgines traduïdes al català (la de l’Agència Tributària),
la majoria de tràmits són impossibles de realitzar en aquesta llengua. Quant als
portals web del Ministeri de l’Interior, al principal el català hi és residual, al de la
policia estatal hi és inexistent i al de la Guàrdia Civil, efectivament, només s’hi pot
navegar en els primers nivells. Finalment, les afirmacions del Govern espanyol que
el portal d’AENA i la compra de bitllets de RENFE estan disponibles en totes les
llengües «cooficials» són, també a data de 2017, senzillament mentida: la pàgina
d’AENA només és accessible en castellà i en anglès i la compra de bitllets al portal
de RENFE s’ha de fer necessàriament en castellà.
Contràriament a allò que afirma el Govern espanyol, la pàgina web d’AENA i el
portal de compra de bitllets de RENFE no es troben disponibles en català. Es pot
veure, també, que el portal de RENFE en català conté nombrosos errors i barreges
amb el castellà. Al marge del fet que el que afirma el Govern espanyol al seu report
és molt inexacte, cal incidir en el pèssim estat en què es troba la llengua catalana al
conjunt dels seus portals web. Un 64,2 % dels webs analitzats per la Plataforma per
la Llengua no tenien cap versió en català, i en un 19,7 % de casos aquesta llengua
era totalment residual. En molts altres casos la versió en català és un mer cartrópedra: les pestanyes de la pàgina principal i d’algunes pàgines interiors es troben
en aquesta llengua (si bé no sempre ben escrites), però tots els continguts són en
castellà. Un 14,2 % dels portals es troben parcialment en català: tenen una part (o,
rarament, la totalitat) dels continguts estàtics en català, però la documentació, les
notícies i els continguts variables només estan disponibles en castellà. Així, només
un 1,6 % de les pàgines estudiades (4 de 254) són totalment en català, una xifra
desoladora.
A més, a banda de l’ínfim nombre de pàgines de l’Estat que són accessibles
totalment en català, les que efectivament tenen una versió traduïda al català (en
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un grau o un altre) sovint presenten problemes importants. Els dos més freqüents
són el secessionisme lingüístic i la presència constant de faltes d’ortografia,
errors i oblits importants. Pel que fa referència al secessionisme, hauria de ser
inconcebible que una doctrina política disgregadora rebutjada per la totalitat de
la comunitat científica fos sovint assumida amb naturalitat per part de l’Estat.
De fet, que el català sigui esquarterat d’una manera que seria impensable per al
castellà, que té molta més varietat dialectal, denota que l’Estat espanyol no veu
com a pròpia una llengua, la catalana, que li és constitutiva i que hauria de protegir
i promoure. Així, cal tenir present que el 30,1 % de les pàgines oficials estudiades
per la Plataforma per la Llengua que tenien versió en català (recordem que només
són el 35 %) separaven el «català» del «valencià». En molts casos s’arribava a
l’absurditat de presentar dues versions idèntiques de la mateixa pàgina.
La descura, desídia i menyspreu amb què l’Administració estatal tracta la llengua
catalana es fan encara més palesos quan s’observa que gairebé un 75 % de
les pàgines traduïdes al català contenen faltes d’ortografia, oblits i barreges
lingüístiques constants, situació inconcebible per a la versió en castellà. Com
es deia més amunt, l’Estat tracta el català més com una nosa a què no cal parar
gaire atenció que no pas com un dret o un element patrimonial. Tot això seria
impensable en un estat que tractés d’una manera equitativa els ciutadans de les
seves diverses comunitats lingüístiques.
Finalment, també cal mencionar que totes aquestes actituds (la no-presència del
català, la parcialitat de les traduccions, el secessionisme lingüístic, les faltes i oblits
constants) són transversals, es troben de manera semblant a totes les branques de
l’Administració central: al poder legislatiu, al judicial i a l’executiu, i, dins d’aquest
darrer, en cadascun dels ministeris. Això mostra novament que aquestes actituds
no són casualitats ni coincidències, sinó que es deriven d’una visió molt concreta
del món i de l’Estat en què el castellà és superior i el català, inferior.
Aquesta situació de no-presència, invisibilitat, fragmentació i residualitat del
català genera que molts catalanoparlants i altres usuaris habituals del català
es vegin abocats a fer servir la versió castellana de les pàgines web oficials (la
versió principal i l’única amb plenes garanties), fet que alimenta circularment els
discursos i les actituds que relativitzen la importància de tractar amb igualtat els
diferents parlants: «si ja fan servir el castellà, per què cal esforçar-se a oferir-los el
servei en català?». Una de les conseqüències més perjudicials per als interessos
dels parlants de català d’aquesta lògica perversa és que sovint els tràmits més
importants només es poden realitzar en llengua castellana, fins i tot quan es
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troben en pàgines web amb versió catalana. Així, hi ha nombroses pàgines que
tenen traduïdes les informacions genèriques al català però que no permeten fer-hi
els tràmits de què informen. Altres són en català fins que hom intenta realitzar-hi
un tràmit o omplir un formulari, moment en què el català desapareix. Encara unes
altres tenen els primers nivells de navegació en català però salten automàticament
a la pàgina principal en castellà quan s’hi aprofundeix més, especialment quan
s’intenta començar un tràmit. És un exemple clar d’aquesta pràctica la petició de
l’informe de la vida laboral, ubicat al portal de la Seguretat Social, que disposa de
dues versions en català (amb els títols de «català» i «valencià»), però que a l’hora
de fer el tràmit de petició, el web canvia sense cap avís al castellà. A més d’aquest
exemple, al primer annex el lector trobarà deu exemples de tràmits molt freqüents
que la ciutadania de l’Estat espanyol fa per Internet i que ha de fer en castellà, tant
sí com no.
A tall de resum, podem afirmar que els tràmits administratius més importants que
no es poden fer en català són la consulta de la referència cadastral de l’habitatge
—necessària per la declaració de la renda—, la descàrrega de l’informe de la vida
laboral (document essencial per demostrar l’experiència laboral), la consulta de les
principals subvencions que atorga l’Estat i el pagament de l’IVA, tràmit obligatori
per a la majoria d’empreses.
A causa dels fets exposats, entenem que aquest punt s’ha de considerar
incomplert.
Ús i adopció dels topònims en català
Pel que fa als topònims, l’article 14 de la Llei de Bases 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, especifica que allà on el català és llengua pròpia i oficial,
els topònims poden ser en català, en castellà o en totes dues llengües; allà on el
castellà és llengua pròpia, el castellà sempre està assegurat. Atès que el català no
és oficial a la Franja Oriental de l’Aragó, no hi pot haver una única forma oficial
en català, encara que en sigui l’única llengua pròpia. A més, hi ha aspectes que
no permeten l’ús oficial del català fins i tot en els casos en què és llengua pròpia i
oficial i hi ha voluntat en la normativa autonòmica perquè en sigui l’única forma.
Així, hi ha determinats organismes de l’Estat que tenen capacitat per establir
denominacions oficials d’allò que es consideren entitats geogràfiques d’interès
nacional, encara que siguin locals, i per tant, que no se segueixin els paràmetres
de la normativa autonòmica. Aquest és el cas dels topònims que designen
AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea), Puertos del Estado, Parques
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Nacionales i ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). A la pràctica,
en aquests estaments sovint es dona l’ús castellanitzat únic fora de les formes
oficials que determinen les comunitats. Això passa particularment en estaments
com AENA, Puertos del Estado o ADIF, que poden fer servir només les formes
«Alicante», «Mahón», «Ibiza» i «Castellón» en els noms oficials dels aeroports, ports
i en les destinacions. Si es posen també en català, cal el permís d’aquestes entitats,
i el castellà sempre hi ha de ser present i en primer lloc. No és possible d’indicar
de manera oficial només «Port de Barcelona», sinó que cal indicar «Puerto de
Barcelona» o, si hi ha permís d’aquesta autoritat, «Puerto de Barcelona/Port de
Barcelona». En canvi, per a aquests organismes no es donen mai catalanitzacions
de topònims oficials de llengua pròpia castellana.
Malgrat que la denominació dels topònims dels municipis i les entitats locals
més petites pot ser decisió de les Comunitats Autònomes, que són les qui trien
la llengua i la forma oficial d’acord amb allò que n’han establert els estatuts
respectius, no passa el mateix amb algunes de les unitats territorials més
rellevants, en què —una vegada més— hi ha un desequilibri amb privilegis
especials per a la llengua castellana pel que fa a les formes oficials que estableix
la llei de l’Estat. Així es determina en la Resolució del 28 de juliol del 2005. En tots
aquests casos el castellà té un tractament clarament afavorit respecte al català.
Les províncies aragoneses tenen la forma oficial en castellà i prou, encara que
tenen parts del territori de parla catalana. No passa el mateix quan és a la inversa,
per exemple, al País Valencià. Aquí s’arriben a establir denominacions dobles com
és el cas d’«Alacant/Alicante», «Castelló/Castellón», «València/Valencia». D’altra
banda, tot i que el nom oficial de la província és «Illes Balears», els noms oficials
de les illes són en castellà, i prou, de manera que «Ibiza» és l’única forma legal
oficial reconeguda per a l’illa d’Eivissa. Pel que fa a les Comunitats Autònomes on
el castellà és llengua pròpia, les formes són sempre en castellà. Per a Catalunya, la
forma oficial de les lleis de l’Estat és només «Comunidad Autónoma de Cataluña».
Això també passa amb «Comunidad Valenciana» i «Comunidad Autónoma de
Aragón». A les Balears es reconeix una barreja curiosa, «Comunidad Autónoma
de las Illes Balears». Les formes oficials emprades per l’Estat per denominar els
Governs de les Illes, Catalunya i l’Aragó són només en castellà (per exemple:
«Comunidad Autónoma de Cataluña: las instituciones de autogobierno forman
la Generalidad de Cataluña, que integra el Parlamento, el Consejo Ejecutivo o
Gobierno y el Presidente de la Generalidad»); però per al País Valencià admet
també les denominacions oficials (més enllà de la traducció castellana) de Corts i
Consell.
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Atenció al fet que el català s’empri quan es presta un servei.
Tot i que Espanya va adoptar aquest compromís per a la llengua catalana en la seva
ratificació de la Carta l’any 2001, cada any es produeixen casos de discriminacions
contra els catalanoparlants en els serveis públics i també en els gestionats per
privats. Durant el 2017, per exemple, es van produir casos de denegació del servei
per motius lingüístics en tots els territoris on el català és oficial, i Espanya es va
comprometre al nivell màxim de protecció, segons la Carta. Un informe de la
Plataforma per la Llengua sobre els casos de discriminacions lingüístiques en
el sector i els serveis públics en general corresponent al 2017 descriu diversos
d’aquests casos. Així, per exemple, a l’abril un membre de la Federació Catalana
d’Esports d’Hivern que s’havia lesionat va veure com el departament de gestió
mèdica de la mateixa federació, amb el servei externalitzat a una asseguradora
privada, li denegava l’atenció, tot i tenir-hi una pòlissa d’assegurança, pel fet que
no l’entenien si parlava en català. Al novembre una taxista de Palma (Illes Balears)
va agredir verbalment una dona i els seus fills petits i els va expulsar del vehicle
perquè la dona se li havia dirigit en català. El 2018 la Plataforma per la Llengua
també va detectar altres casos. Per exemple, al mes de febrer un altre taxi, aquest
cop a València, va denegar el servei a uns usuaris si parlaven en català, perquè
no els entenia. Tots aquests casos fan referència a serveis públics (i entitats
d’interès públic) gestionats per privats i mostren que l’Administració no vetlla
adequadament per donar compliment a la Carta en el sentit que els ciutadans
catalanoparlants sovint troben dificultats per usar aquests serveis en la seva
llengua, en la majoria dels casos sense que això tingui conseqüències ni hi hagi
accions disciplinàries o reparadores.
Problemàtica específica per al cas de l’Administració autonòmica valenciana
Mentre que les respectives lleis de la funció pública de les administracions
autonòmiques catalana i balear estableixen l’obligatorietat d’acreditar un nivell
de suficiència de català per poder accedir a una plaça de funcionari (a excepció de
certes places del sistema sanitari, qüestió que serà analitzada a l’apartat dedicat a
l’article 13), al País Valencià aquest requisit lingüístic no existeix, ja que l’article 53
de la Llei de la Funció Pública valenciana només exigeix que aquelles persones que
passin les proves de selecció, un cop adquirida la condició de funcionari, facin un
curs de valencià que en cap cas garanteix l’assoliment d’un nivell de suficiència.
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Per solucionar aquesta problemàtica, el Govern valencià va aprovar el Decret
61/2017, de 12 de maig, pel qual es regulen els usos institucionals i administratius
de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat. Aquesta norma millora
la posició jurídica del català a l’Administració valenciana a través d’un impuls del
seu ús en la imatge institucional, els usos administratius interns, les relacions
amb la ciutadania —amb especial atenció a garantir l’ús del català en l’atenció als
ciutadans— i les relacions institucionals. Amb tot, cal destacar que el decret no
preveu garantir l’atenció en català mitjançant l’obligatorietat d’assolir un nivell de
suficiència en aquesta llengua, que és la mesura que realment garantiria que els
funcionaris coneixen la llengua catalana, sinó que ho fa a través d’una millora dels
cursos adreçats als funcionaris de l’Administració de la Generalitat.
En aquest sentit, val la pena destacar que, segons l’enquesta sobre l’ús del valencià
a l’Administració regional valenciana realitzada pel Govern valencià el 2016, el 24,3
% dels funcionaris no responen en valencià quan un ciutadà utilitza aquest idioma
en les comunicacions orals, un percentatge que puja fins al 49,6 % a la província
d’Alacant. Pel que fa a les comunicacions escrites, el 28 % dels funcionaris declara
que sempre responen en castellà a les cartes que s’envien en aquesta llengua, i el
15,9 % es neguen a dir si responen en valencià o espanyol; a la província d’Alacant,
aquest percentatge ascendeix al 43,6 %, i es queda en el 13,9 %, respectivament.
Com a conseqüència, els ciutadans no poden exercir plenament el seu dret d’ús del
valencià davant l’Administració pública.
Tot i la seva disfunció total, el decret ja ha estat impugnat judicialment. L’advocacia
de l’Estat de la delegació del Govern espanyol al País Valencià ha interposat un
recurs contenciós-administratiu en entendre que alguns preceptes són contraris
a la llei i a la Constitució, en concret, els que preveuen que es redactin en valencià
les notificacions de l’Administració de la Generalitat adreçades a «Comunitats
Autònomes pertanyents al mateix àmbit lingüístic» perquè diuen que el valencià
només és oficial en aquesta comunitat. També sostenen en el recurs que la previsió
de contemplar en plecs administratius que s’utilitzi el valencià s’oposa a la llibertat
de circulació, article 139 de la Constitució, i el principi de llibertat d’accés a les
licitacions contemplat en l’article 1 del text refós de la Llei de contractes del sector
públic. En la mateixa línia ha recorregut el decret el Partit Popular i el sindicat CSIF.
No n’han aconseguit, però, la suspensió cautelar —tot i haver-la demanat— en
entendre el Tribunal Superior de Justícia que els peticionaris no havien acreditat el
perill irreparable del seu manteniment mentre es resolen els recursos.
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Article 11 mitjans de
comunicació
Reciprocitat dels mitjans audiovisuals
El compromís de garantir la llibertat de recepció directa d’emissions de ràdio
i televisió i de la lliure circulació de la informació en una llengua regional
o minoritària ha estat incomplerta de manera notable a causa de diversos
obstacles de tipus tècnic i polític.
Pel que fa a la dimensió tècnica, la reordenació de l’espai radioelèctric per part
del Govern espanyol l’any 2015 va reduir el marge de maniobra de les televisions
autonòmiques, que van perdre un múltiplex. El Govern estatal argumentava la
necessitat de fer espai per a la tecnologia 4G. Televisió de Catalunya ha de llogar
canals a empreses privades que tenen canals en el múltiplex català adreçat a
operadors privats. Així, de fet, TVC va perdre un dels dos múltiplex que tenia per
a la prestació de servei públic. Per polítiques del Govern espanyol en va perdre
un, i està llogant espais a operadors privats per emetre a través dels seus punts
d’emissió. Això té un impacte en l’ecosistema català, i algunes competències no
depenen dels Governs autonòmics.
Amb relació al vessant polític, la por del desgast mediàtic i electoral ha mogut
alguns governants a paralitzar acords de reciprocitat en l’emissió de canals de
televisió públics. L’agressivitat del Partit Popular i Ciutadans al País Valencià pel
que fa a iniciatives en favor de la llengua catalana i el contacte amb Catalunya,
i la capacitat partidista i mediàtica d’instrumentalitzar-les i combatre-les ho
posa certament difícil. La realitat dels mitjans en llengua catalana reflecteix
l’acceptació de les diferents llengües i cultures dins de l’Estat. Hi ha moltes traves
polítiques, i la dificultat per establir la reciprocitat d’emissions de les televisions
públiques catalana i valenciana n’és un exemple. Aquests discursos reprodueixen
una lògica d’Estat que també és present en l’educació lingüística dels ciutadans.
La manca de reciprocitat de les emissions audiovisuals entre territoris ha suposat
un greuge especial per als ciutadans del País Valencià, que han vist com des del
2013, amb la desaparició de Canal 9 i la no-recepció del senyal de TV3, no hi ha
hagut cap mitjà de comunicació en català al País Valencià, malgrat que Espanya
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havia assumit el compromís de crear almenys una emissora de ràdio i televisió
per a cada llengua protegida per la carta. Si bé l’entrada del nou Govern valencià
de coalició entre PSOE i Compromís el 2015 va suposar l’inici d’un procediment per
reobrir una nova televisió autonòmica en català, anomenada À Punt, s’ha de remarcar
que aquest procés ha estat molt lent. A més, falta veure si en el futur immediat serà
possible la signatura d’un conveni entre els Governs català i valencià per permetre la
reciprocitat plena de les emissions d’aquest nou canal amb TV3 i la televisió pública
mallorquina, IB3. En el cas de la reciprocitat de les emissions entre Catalunya i les
Illes Balears, existeix una reciprocitat parcial que es limita a la recepció dels senyals
internacionals de TV3 i IB3 en cada territori respectiu. Si bé és una situació millor que la
que trobem al País Valencià, on la reciprocitat ja era inexistent abans de la desaparició
de Canal 9, aquesta situació segueix manifestant un incompliment del compromís de
permetre la llibertat de recepció directa d’emissions de ràdio i televisió en català.
Premsa escrita
Al País Valencià la situació provoca un incompliment manifest del compromís de
fomentar almenys la creació d’un mitjà de premsa escrita en català, ja que actualment
no hi ha cap mitjà de premsa diària en aquesta llengua que abasti tot el territori. La
versió en paper del diari català Ara es va començar a repartir al País Valencià durant
l’any 2012, però a principis del 2014 es va deixar de repartir diàriament, i avui en dia
només es pot trobar als quioscos valencians el cap de setmana.
Pel que fa a la premsa digital, cal destacar l’aparició de dues iniciatives informatives, el
diari digital La Veu del País Valencià (diarilaveu.com) l’any 2013 i, més recentment, l’any
2017, el diari digital Jornada (diarijornada.coop), el qual es distribueix també en paper
cada dissabte. Tots dos conviuen amb el diari digital més veterà, Vilaweb, i les seves
edicions valencianes.
Formació de periodistes
Els periodistes i altre personal per als mitjans que usen la llengua catalana al País
Valencià no només no han rebut ajut en la seva formació específica per millorar l’ús
del valencià als mitjans de comunicació, sinó que el tancament de Ràdio Televisió
Valenciana (RTVV) va suposar l’acomiadament de gairebé 1.500 periodistes i
treballadors. La plantilla de la nova À punt és molt més reduïda, aproximadament
un terç del que era RTVV, i s’ha nodrit fonamentalment d’antics treballadors de
l’ens públic, de tal manera que els joves professionals tenen molt difícil l’ocupació
en mitjans en valencià. La Unió de Periodistes Valencians ha impugnat el procés de
selecció perquè consideren hi ha una excessiva preferència pels antics treballadors de
RTVV que pot resultar discriminatòria.
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Article 12 activitats i
equipaments culturals
Part comuna: la projecció cultural de l’Estat espanyol a l’estranger
En política exterior es dona un cas de menyspreu evident al català, tot produint-se un
cas de subordinació lingüística evident. L’exponent màxim de la projecció cultural i
lingüística de l’Estat, l’Instituto Cervantes, afavoreix descaradament la projecció de
la llengua castellana sobre la catalana. La projecció de la llengua catalana es relega
a la voluntat de les Comunitats Autònomes, mentre que l’aparell estatal es decanta
clarament a favor d’una de les llengües. La projecció de la llengua catalana requereix
un altre institut, d’iniciativa autonòmica o local, com el Ramon Llull, cap al qual no
hi ha una desviació econòmica proporcional de l’Estat per compensar la decantació
estatal de l’Instituto Cervantes cap al castellà.
Comptat i debatut, al web del Ministeri d’Afers Exteriors només apareix un enllaç
que porta cap a l’Instituto Cervantes, però no apareix pas cap enllaç que porti cap
a l’Institut Ramon Llull. En els acords bilaterals i de representació de l’Estat, només
es té en compte el castellà, i també en els acords entre països o aliances culturals.
Aparentment, Espanya hauria de signar acords tant amb Andorra, França i Itàlia per a
emprendre accions conjuntes de difusió del català com ho fa amb Mèxic, l’Argentina
o Xile pel que fa al castellà. Però la política exterior parteix de la mentalitat lingüística
que té com a punt de referència únic el castellà. En les aliances, les trobades i els
acords iberoamericans, Espanya es presenta com un estat monolingüe, i el català
n’és del tot absent. El català mai no ha representat Espanya al costat del castellà, i
menys encara al mateix nivell, en entitats com l’Organització d’Estats Iberoamericans
o en les cimeres iberoamericanes.
Atesa la inactivitat de l’Estat en relació amb el català i la promoció única del fet
identitari castellà, algunes autonomies han intentat compensar aquesta situació.
Aquest és el cas de Catalunya, que ho ha fet amb la Llei 16/2014 d’acció exterior
i de relacions amb la Unió Europea. Tanmateix, l’Estat l’ha portada al Tribunal
Constitucional per tal que esdevinguin sense efecte alguns articles com ara el 4, pel
qual una de les finalitats de l’acció exterior i les relacions amb la Unió Europea de
la Generalitat de Catalunya és «la promoció internacional de la llengua i la cultura
catalanes». El Govern d’Espanya no solament ignora el català en les relacions
exteriors, sinó que malda per tal que els altres no ho puguin fer.
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País Valencià

Catalunya

Malgrat que la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat
Valenciana s’ha dedicat, des del 2015, a promoure el valencià en aquests àmbits,
concretament en el teatre, la música, el cinema i les noves tecnologies, en cap cas
l’Estat espanyol ha apostat per promoure el valencià en les activitats i els espais
de caire cultural. Més aviat ha tractat de perseguir políticament l’ús de la llengua
en aquest àmbit. L’incompliment més destacat es dona, sens dubte, en l’àmbit del
cinema.

Cinema

Cinema
El cinema en valencià no té accés al circuit comercial de sales i la Generalitat
Valenciana no ha afavorit fins ara el doblatge i/o la subtitulació de pel·lícules
en aquesta llengua. Recentment, però, s’han publicat uns ajuts públics per a la
promoció i la visibilització del valencià en sales d’exhibició cinematogràfica, en sales
de teatre, en llibreries i en campanyes publicitàries.
Fins ara, les úniques iniciatives de foment del cinema en valencià havien estat
impulsades des d’entitats socials, com ara Escola Valenciana, que ofereix a les
escoles una oferta de pel·lícules infantils en valencià, i des de les universitats
públiques valencianes, juntament amb altres institucions, que promouen l’oferta de
cinema en valencià a les poblacions on tenen campus. No obstant això, l’oferta és
residual i marginal i el valencià resta pràcticament proscrit de la cartellera comercial.
El tancament de Ràdio Televisió Valenciana (2013) va deixar el País Valencià orfe de
producció audiovisual en valencià. Amb la posada en marxa d’À Punt Mèdia (2017), la
corporació valenciana de mitjans de comunicació, s’està produint un reviscolament
de la indústria audiovisual valenciana en la llengua pròpia.
Més encara, des del Govern espanyol les xifres són escandaloses. Radio Televisión
Española (RTVE), ens de comunicació públic, ha invertit 0 euros en producció de
cinema en valencià en els últims quatre anys. Concretament, el País Valencià és
l’únic territori amb llengua pròpia que no ha rebut cap injecció econòmica en el
sector audiovisual en els últims anys i ostenta el mèrit de ser l’autonomia amb dues
llengües cooficials que durant una dècada s’ha quedat fins a sis ocasions sense
inversió en els pressupostos.

El gener del 2015 va entrar en vigor la taxa del cinema, un impost als operadors de
comunicacions electròniques per al foment del sector audiovisual. L’aplicació del
cànon digital es proposava com una solució als problemes endèmics de manca
de recursos per al mon de l’audiovisual i per aconseguir un model estable de
finançament. Aquesta solidesa també ajudaria a aixecar una producció en català
fins llavors molt fràgil a causa dels riscos més elevats de produir en aquesta llengua,
amb un mercat més petit que el castellanoparlant o l’anglòfon. La creació de línies
específiques per a fomentar el cinema rodat en català es garantia de manera més
segura amb aquest model. Aquesta taxa es va aprovar al Parlament sense cap vot en
contra i es va estar aplicant durant dos anys i mig sense problemes.
En aquest temps i fins a mitjans del 2017, la taxa va recaptar 33 milions d’euros,
va contribuir a fer sortir de la crisi econòmica el sector i es va confirmar com un
instrument clau per garantir la seva viabilitat en el present i el futur. La necessitat i la
coherència d’aquest impost venia avalada no només per la seva aplicació en altres
països europeus, sinó també per la lògica que la sustentava. El 75 % dels continguts
legals i il·legals que es consumeixen a través d’Internet són audiovisuals, d’aquí que
les mateixes operadores en fossin les primeres beneficiades.
Tanmateix, el Govern espanyol va recórrer aquest impost i el juliol del 2017 el
Tribunal Constitucional (malgrat que 5 dels 12 magistrats hi van votar en contra) va
anul·lar la taxa. Això ha implicat de nou el retorn a un model fràgil i poc capaç de
reforçar polítiques públiques de foment del cinema en català, entre altres.
Pel que fa a la Llei del Cinema 20/2010, vigent però no aplicada, es veu condicionada
per diferents entrebancs polítics i legislatius. Vegem-los.
En primer lloc, encara no s’ha dut a terme una modificació de la Llei del Cinema, que
hauria d’aprovar el Parlament, tal com requeria el Dictamen motivat de la Comissió
Europea número 2010/4135 pel fet que infringia la normativa de lliure circulació de
béns i serveis. El motiu exposat va ser que la Llei catalana donava privilegis a les
pel·lícules espanyoles en castellà enfront la resta de pel·lícules en llengües europees,
ja que era l’única llengua que no tenia obligacions en el doblatge o subtitulat en
català de les pel·lícules.
En segon lloc, el Govern català no ha aprovat encara una proposta de reglament per
aplicar la Llei del Cinema, tal com estableix la mateixa Llei.
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Finalment, el 2017 es va dictar una sentència del Tribunal Constitucional en la qual
es desestimava el recurs d’inconstitucionalitat número 7454-2010, interposat per
diputats del Grup Parlamentari Popular del Congrés dels Diputats contra determinats
preceptes de la Llei 20/2010, de 7 de juliol, del cinema, però en la qual es feia també
una interpretació restrictiva i aleatòria de la Llei. La nova obligació que establia el TC
és que les sales projectin un mínim d’un 25 % de cinema en català. El TC va actuar,
paradoxalment, com a òrgan legislador, atès que, tot i que considerava la Llei del
Cinema constitucional, determinava, de manera aleatòria, que la distribució de
cinema doblat o subtitulat que ha de ser en català no podia ser superior a un 25 %.
Amb aquesta sentència s’impedeix d’establir com a objectiu la igualtat de condicions
entre el català i el castellà al cinema amb una limitació establerta arbitràriament.
D’altra banda, els ajuts del Departament de Cultura no garanteixen que les pel·lícules
subvencionades tinguin una oferta que deixi de ser testimonial (excepte el 2012, cap
any no ha passat del 3,5 %). Per exemple, al 2017, malgrat haver-se subvencionat
61 pel·lícules perquè es doblessin o subtitulessin en català, l’oferta amb la qual van
trobar-se els espectadors (és a dir, les sessions en català) va ser només del 2,9 % del
total de l’oferta present als cinemes de Catalunya. Cal dir que aquest percentatge
ínfim de català al cinema no es deu només al fet que hi ha un nombre relativament
reduït de pel·lícules en català (el total de pel·lícules estrenades en castellà aquell
any va ser de 572), sinó sobretot al fet que d’aquestes pel·lícules subvencionades
pel Departament de Cultura les versions en català només van tenir una presència
del 13,53 % als cinemes. Per tant, les poques pel·lícules que es van traduir van tenir,
un any més, una exhibició extremadament escassa (malgrat haver-hi una subvenció
específica també per a les sales de cinema per l’exhibició en català). Els ciutadans
catalans, doncs, en comptades ocasions poden escollir la llengua al cinema, tot i que
paguen doblement la pel·lícula (l’entrada més els impostos).
Tampoc no hi ha una presència normalitzada de les pel·lícules que s’han traduït al
català en el sector de les plataformes digitals de lloguer de pel·lícules i sèries. Així,
per exemple, plataformes com Netflix o Amazon Prime no inclouen moltes de les
versions que existeixen i que han estat finançades amb ajuts públics. No es compleix
el compromís de les distribuïdores d’exhibir totes les còpies digitals que existeixen
en català i que estableix la Llei 20/2010 a l’article 18.1: «Quan el suport sigui digital,
totes les còpies distribuïdes han de tenir incorporat l’accés lingüístic en català». La
sentència recent del TC avalava aquesta obligació. Així doncs, les distribuïdores han
de garantir que tots els suports digitals distribuïts tinguin la versió en català: això
afecta les sales de cinema, però també els DVD, Blu-Ray i les plataformes de vídeo a
la carta.
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Música
S’ha detectat un greuge en la promoció de la música en català a partir dels ajuts de
la Generalitat de Catalunya a través de l’ICEC. Un estudi realitzat per la Plataforma
per la Llengua conclou que durant els anys 2015 i 2016 els ajuts públics al sector
musical s’han destinat majoritàriament a projectes musicals —sales de concerts,
discogràfiques, festivals, etc.— en què la llengua pròpia té una presència nul·la o
molt baixa (menys del 25 % de presència). En canvi, menys del 20 % dels recursos
econòmics s’han destinat a projectes musicals on la llengua pròpia és majoritària
(més del 75 % de presència). A més, la Plataforma per la Llengua destaca el fet que
molts d’aquests ajuts públics contenen la restricció de l’autoria catalana, amb la qual
cosa no es permet que projectes en llengua catalana dels altres territoris de parla
catalana puguin accedir-hi, malgrat que compleixin la resta de requisits.

Política cultural a les Illes Balears: l’etapa Bauzá
(2011-2015)
El Govern de la Comunitat Autònoma té una incidència directa sobre la llengua,
com s’ha pogut comprovar en els darrers anys. En concret, la legislatura 2011-2015,
presidida per José Ramón Bauzá, va ser especialment nociva en tres aspectes.
Mitjans de comunicació.
- Es tanca el canal de televisió de Mallorca (2005-2011).
- El model lingüístic d’IB3 es desvincula, en contra de l’Estatut d’autonomia, del
criteri de la UIB.
- Es deixa de subvencionar la premsa en català.
- Es trenca amb l’acord de reciprocitat dels mitjans de comunicació en català amb
l’excusa de les limitacions tècniques del TDT i es deixen de veure diversos canals.

65

Informe de la societat civil sobre les mancances
en l’aplicació de la carta europea de les llengües
regionals o minoritàries a l’estat espanyol

Educació.
- Mitjançant la impartició de matèries no lingüístiques en anglès (TIL), es pretén
reduir per sota del decret de mínims del 50 % el nombre d’hores en què s’imparteixen
les classes en català. Els docents responen en el conjunt de les Illes a aquest fet, entre
d’altres, amb una vaga indefinida.
- La lliure elecció de llengua. S’intenta obrir una via per fer el castellà, a petició dels
pares, llengua vehicular.
Funció Pública.
- Es treu el requisit del català de la funció pública (2012).
- Sortida de l’Institut Ramon Llull (novembre 2012).
- Desapareix la direcció general de Política Lingüística.
- Es deroga el Decret 100/1990, que regula l’ús de la llengua catalana en
l’Administració autonòmica.

Política cultural a les Illes Balears: l’etapa Armengol
(2015-actualitat)

La Conselleria de Cultura ha sofert diverses crisis al llarg d’aquest període, amb
diverses dimissions. Al mes de maig del 2016 Armengol encomana a la segona
consellera un Pla de Cultura per elaborar els eixos de la Conselleria. El Pla s’enreda
en diversos estudis i s’acaba destapant una trama clientelar lligada a interessos de
partit que causa la dimissió de la segona consellera. La tercera consellera reprèn la
comanda. Actualment, en el segon redactat del Pla, hi trobem diverses declaracions
d’intencions: promoure actituds positives envers el català, incrementar-ne el
coneixement i l’ús entre les diverses i plurals comunitats que formen la ciutadania i
promoure la creació cultural en llengua catalana, com a eixos transversals inscrits en
el Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al quinquenni 2016-2021, on
consten 136 mesures, de les quals 90 interpel·len l’àmbit cultural.
Una segona declaració d’intencions és la Declaració de Palma, on es mostra la
voluntat de crear un mercat comú lligat a les indústries culturals, és a dir una
voluntat economicista. També incorpora la voluntat d’homogeneïtzar les titulacions
del català en les diverses parts del territori, tot i que el 2011 ja es va aprovar una
ordre d’equivalència en aquest sentit i va ser modificada el 2013 pel Govern del Partit
Popular.

Francina Armengol és investida presidenta el 2015 gràcies als suports del seu partit
—el PSIB—, Podem, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Gent per Formentera, en
un Govern que s’autodenomina el «Govern de la gent». En el pla discursiu Armengol
presenta el seu mandat legislatiu com una recuperació de la situació anterior a
l’etapa Bauzá.
Es crea la Conselleria de Cultura, que té adscrit l’ens de radiotelevisió de les Illes
Balears IB3, es recuperen canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i
augmenta la programació en català. Es reingressa a l’Institut Ramon Llull (IRL), però
amb la figura de delegat, des de les Illes s’aporta una quantitat sense capacitat de
decisió sobre les directrius. El 2017 el delegat de l’IRL decideix jubilar-se i la plaça
queda absorbida per la direcció general de Cultura.
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Article 13 vida econòmica i social
Legislació que limita l’ús del català en documents relatius a la vida econòmica i
social, especialment en les instruccions tècniques i l’etiquetatge
A finals del 2014 un informe de la Plataforma per la Llengua va detectar fins a
161 disposicions que en aquell moment blindaven la llengua oficial de l’Estat en
l’etiquetatge. Cada any s’aproven noves normes que regulen l’obligatorietat de l’ús
del castellà en productes determinats. En qulasevol cas, però, en aquest camp hi
ha tres normes clau que sobresurten en la imposició de la desigualtat en termes de
llengua al domini lingüístic català. La primera norma és el Reial Decret Legislatiu
1/2007, de 16 de novembre, de defensa dels consumidors i usuaris, que regula que
tots els productes comercialitzats a l’Estat han d’estar etiquetats, com a mínim, en
castellà (article 18.3). Les altres dues disposicions fan referència específicament a
l’etiquetatge dels productes alimentaris, i el seu efecte combinat fa que el castellà
sigui obligatori en l’etiquetatge dels productes alimentaris comercialitzats a
Catalunya i a la resta de territoris catalanoparlants, tot deixant el català en una
posició d’inferioritat. En altres paraules: en l’etiquetatge dels aliments, el castellà és
obligatori i el català és obligatòriament optatiu.
La primera d’aquestes dues normes d’etiquetatge alimentari és el Reglament de
la Unió Europea 1169/2011, del Parlament i del Consell, de 25 d’octubre de 2011,
sobre la informació alimentària facilitada al consumidor. Aquest Reglament europeu
preveu, a l’article 15.2, que els Estats membres podran «estipular que les mencions
es facilitin en una o més llengües d’entre les oficials de la Unió Europea». Per pura
lògica interpretativa, el fet que el reglament prevegi la potestat d’imposar llengües
oficials de la Unió exclou la possibilitat que les autoritats n’exigeixin d’altres (si no,
ni l’especificació que les llengües han de ser oficials a la Unió ni el mateix article
15.2 tindrien cap sentit), i seran sempre els productors qui decidiran si n’inclouen
d’addicionals o no (opció prevista a l’article 15.3). És així, de fet, com ho entenen les
autoritats espanyoles i, també, la Generalitat de Catalunya, com veurem tot seguit.
Si el Reglament europeu 1169/2011 impedeix que les autoritats catalanes obliguin
a l’etiquetatge en català dels productes alimentaris, una norma espanyola imposa
que el castellà sempre hi ha de ser present. En concret, el Reial Decret 1334/1999
fixa a l’article 18 que «las indicaciones obligatorias del etiquetado de los productos
alimenticios que se comercialicen en España se expresarán, al menos, en la lengua
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española oficial del Estado», amb l’única excepció dels «productos tradicionales
elaborados y distribuidos exclusivamente en el ámbito de una Comunidad Autónoma
con lengua oficial propia». En definitiva, com és habitual, l’Estat pren part únicament
per una de les seves comunitats lingüístiques, l’única amb què s’identifica i l’única
per a la qual preveu drets.
El Parlament de Catalunya va aprovar l’any 2010 una llei que pretenia dotar els
catalanoparlants dels drets a la informació en la pròpia llengua, que el franquisme
els havia arrabassat. La Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de
Catalunya, preveu a l’article 128.1 que els consumidors tenen dret de rebre en
català, entre moltes altres coses, «les informacions necessàries per al consum,
l’ús i el maneig adequats dels béns i serveis, d’acord amb llurs característiques,
amb independència del mitjà, format o suport utilitzat, i, especialment, les dades
obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de la salut i la seguretat».
Aquesta llei, tot i ser vigent, és àmpliament ignorada per moltes empreses, que
no etiqueten en català i per tant comercialitzen productes il·legals, de fet afectava
en origen tant els productes alimentaris com els no alimentaris. Tanmateix, el
Reglament europeu de 2011 que hem esmentat abans va suposar que el Codi de
consum perdés la seva efectivitat en el camp dels productes alimentaris. Si en
l’etiquetatge dels aliments les autoritats només poden imposar llengües oficials de
la Unió i Espanya veta que el català sigui llengua oficial de la Unió, el Codi de consum
no pot exigir el català en l’etiquetatge dels productes alimentaris. És una simple regla
de tres.
Aquesta és la conclusió a què també va arribar el Tribunal Constitucional espanyol
en la seva sentència 88/2017. Primerament, cal dir que aquest tribunal va validar
l’efectivitat de l’obligatorietat del català en l’etiquetatge en general, tot i que ho va
fer amb la retòrica supremacista de sempre: «el objetivo promovido [...] no puede
ser la garantía de la obtención por parte del consumidor de una información clara,
precisa y comprensible», «en el caso de los consumidores nacionales la obtención de
una información comprensible se alcanza siempre que la misma se dé en castellano,
pues cabe presumir, independientemente de factores de residencia o vecindad, su
conocimiento por parte de todos los ciudadanos españoles», «el objetivo promovido
[...] debe ser otro, en este caso el objetivo pretendido sería fundamentalmente la
promoción de la lengua catalana», «la Constitución se refiere a la necesidad de
proteger y respetar las distintas modalidades lingüísticas de España como parte de
nuestro patrimonio cultural» (o sigui: el castellà és una llengua de ciutadania, amb
drets vinculants, i el català un simpàtic ornament folklòric a promoure).
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Tot i aquestes raons especioses que al final validaven l’obligació general d’etiquetar
en català recollida al Codi de consum, el Tribunal Constitucional espanyol també va
confirmar indirectament que el Reglament europeu havia invalidat aquesta obligació
en el camp específic de l’etiquetatge alimentari: les previsions a favor del català són
vàlides «en ausencia de armonización normativa de la materia por parte del Estado
a través de sus títulos competenciales [...] y sin perjuicio de señalar la posibilidad
que en cada caso se produzca una eventual limitación del ejercicio competencial por
la normativa de la Unión Europea en la materia». En definitiva: el Codi de consum
només és vàlid si una norma estatal o europea no el contradiu; com que una norma
europea prohibeix que les autoritats imposin l’etiquetatge en llengües no oficials de
la Unió, estatus que el català no té perquè l’Estat espanyol li nega, el Codi de consum
no té efecte sobre l’etiquetatge de productes alimentaris. A Catalunya el castellà és
obligatori i el català només pot ser optatiu.
En el cas de les Illes Balears, l’article 30 de la Llei 7/2014, reguladora dels drets de
consumidors, no estableix cap mena d’obligatorietat d’usar el català en l’etiquetatge
de productes, limitant-se tan sols a determinar que es garanteixi l’ús d’una de les
dues llengües cooficials.
Pel que fa al País Valencià, l’article 8 de la llei 1/2011, de l’Estatut del Consumidor,
tampoc ha vetllat per garantir que les instruccions de seguretat dels productes i
serveis incorporin el valencià. Així doncs, no s’ha desenvolupat cap normativa per
fomentar o garantir la presència gradual del valencià en aquest àmbit. Si bé s’han
convocat ajuts a les empreses per fomentar l’ús del valencià a l’etiquetatge i les
instruccions d’ús, entre altres àmbits, en els darrers anys l’import total d’aquests
ajuts vist reduït en més del 90 %.
Pràctiques tendents a desaconsellar l’ús del català
La Plataforma per la Llengua ha rebut queixes de treballadors d’empreses privades
que alerten que les seves empreses tenen clàusules, escrites o no, que exclouen o
limiten l’ús de la llengua catalana amb els propis catalanoparlants i amb els clients
que parlen aquesta llengua. Aquests treballadors, principalment de grans empreses
i multinacionals, destaquen que pateixen una vulneració dels seus drets lingüístics
com a treballadors, manca d’ús oral i escrit de la llengua catalana, malgrat que això
incompleix l’article 36 de la Llei 1/1998 de política lingüística de Catalunya o l’article
2.2 de la Llei 3/1986 de Normalització Lingüística de les Illes Balears. També afirmen
que aquestes restriccions impedeixen atendre els clients catalanoparlants en la seva
llengua.
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A aquest efecte, és important remarcar la manca de reacció per part dels òrgans
administratius competents davant d’aquestes pràctiques. D’una banda, les
denúncies públiques que s’han realitzat sobre aquestes pràctiques mai han
estat investigades d’ofici per part d’Inspecció de Treball, òrgan depenent de
l’Administració de l’Estat, amb vistes a aclarir possibles vulneracions de drets
lingüístics. Però, a més, tampoc s’han realitzat inspeccions quan aquestes han estat
explícitament denunciades davant d’aquest òrgan administratiu.
A tall d’exemple, la Plataforma per la Llengua va denunciar l’any 2016 davant
d’Inspecció de Treball un cas de discriminació lingüística laboral que va ser
presenciat de manera pública i notòria per tothom a través dels mitjans de
comunicació. Amb posterioritat a un partit de lliga, el porter del Real Madrid,
Kiko Casilla, va respondre en català a una pregunta que li havia estat formulada
en aquesta llengua per la televisió pública catalana, TV3. En el moment en
què començava la seva resposta, el cap de premsa del Real Madrid el va tallar
immediatament dient-li que era obligatori respondre en castellà, mentre que altres
jugadors responien a la zona mixta a preguntes formulades en altres llengües
diferents del castellà sense cap tipus de restricció. No es va rebre cap resposta per
part d’Inspecció de Treball a la denúncia formulada per aquests fets.
Si bé a Catalunya i les Illes Balears hi ha normes jurídiques que, malgrat no ser
plenament implementades, garanteixen l’ús del català en l’àmbit econòmic o
social, la legislació del País Valencià, en canvi, concretament la Llei 4/1983 d’ús i
ensenyament del valencià, no incorpora cap esment al dret de disposar de contractes
de treballs, de les instruccions d’ús de productes i serveis o altres documents
relatius a la vida econòmica o social, i fa tan sols un esment genèric al dret d’utilitzar
el valencià en l’àmbit públic i privat, però sense incorporar cap procediment per
garantir aquest dret.
Les conseqüències pràctiques d’aquesta legislació és la presència marginal o
directament inexistent del valencià en la documentació relativa a la vida econòmica
i social. En comparació amb les altres dues Comunitats Autònomes on el català és
llengua oficial, la situació del valencià és molt més precària.
Garantia de l’ús de la llengua pròpia en equipaments socials
El punt 243 de l’últim informe d’avaluació de la Comissió d’Experts estableix que,
durant la visita in situ a Catalunya, els representants dels parlants van assenyalar
a l’atenció del Comitè d’Experts que, en alguns sectors, especialment en atenció
sanitària per a les persones grans, cal millorar els serveis en català. No obstant
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això, el Comitè d’Experts va considerar que el compromís es va complir. Creiem que
aquesta conclusió hauria de ser reconsiderada a causa dels fets que s’exposaran en
aquest apartat.
Com hem comentat a l’apartat introductori quan ens referíem a la Recomanació 4
del Consell de Ministres en el darrer cicle d’avaluació, hi ha un dèficit remarcable
pel que fa a l’atenció en català en els establiments sanitaris en tots els territoris
catalanoparlants. Aquesta manca d’atenció en llengua catalana produeix un gran
nombre de discriminacions lingüístiques en aquest àmbit, començant pel fet
d’haver de veure’s obligat en moltes ocasions a parlar en castellà per poder ser
atès —les queixes dels ciutadans per aquest motiu són constants— i acabant amb
discriminacions lingüístiques molt greus.
A tall d’exemple, un cas molt greu es va produir al Centre d’Atenció Primària
Drassanes de Barcelona, on un pacient va demanar a una infermera que l’atenia si
podrien mantenir la conversa en català. Segons el relat de l’afectat, la infermera es
va sentir violentada i el va expulsar del Centre d’Atenció Primària, tot i que només hi
anava per recollir els resultats d’unes proves. Es tracta d’una vulneració clara dels
drets lingüístics del denunciant, reconeguts a l’article 14 del Decret 107/1987 de la
Generalitat de Catalunya: «els funcionaris s’adreçaran als ciutadans en les seves
comunicacions orals normalment en català, i respectaran la tria que aquests facin de
la llengua en què volen ser atesos».
El que és més preocupant no és que aquestes discriminacions que tenen lloc dins
del Servei Català de la Salut succeeixin, que ja és problemàtic per si mateix, sinó
la manca de reacció per part de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
quan els comportaments discriminatoris són denunciats. A aquest efecte, és molt
il·lustrativa la resposta donada l’any 2016 per la cap de la Unitat d’Atenció al Ciutadà
del Departament de Salut, Isabel Albó, que no va admetre cap vulneració legal i
va limitar-se a excusar els funcionaris amb l’argument que «la realitat del mercat
laboral» és delicada i que els professionals forans requereixen «òbviament» un
«període d’adaptació i aprenentatge de la nostra llengua» (període que Albó no
preveia que haguessin de fer abans d’incorporar-se al servei públic).
Aquesta resposta prevaricadora per part del funcionariat no és rara ni infreqüent, i,
com en el cas d’Albó, sovint ve acompanyada de grans proclames de respecte a altres
preceptes legals o principis agafats al vol pels quals ningú no els ha demanat, com
per exemple que «en cap cas s’acceptaria que un treballador es declarés incompetent
per poder entendre el català», que «el més important per a nosaltres és assegurar la
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millor comunicació per prestar una ajuda efectiva al més immediata possible» o que
el metge «podria haver estat més empàtic».
La manca d’acció davant de casos similars per part de les administracions valenciana
i balear és exactament la mateixa. En el cas del País Valencià la inacció es produeix
perquè no hi ha cap norma jurídica que reguli les competències lingüístiques del
personal sanitari, mentre que a les Illes Balears la situació ve donada malgrat la
promulgació de la Llei 4/2016, de 6 d’abril, de mesures de capacitació lingüística per
a la recuperació de l’ús del català en l’àmbit de la funció pública. De fet, cal destacar
que la Llei 4/2016 ha estat desplegada pel Decret 8/2018 sobre requisits lingüístics
per als treballadors del sistema de salut pública, que estableix requisits lingüístics
que no coincideixen amb les disposicions establertes a la llei. De fet, el decret
estableix una exempció general de l’obligació d’aprendre català, totalment contrària
als preceptes establerts a la Llei 4/2016. És obvi que, sempre que el coneixement
del català no sigui obligatori, un nombre important de ciutadans no podrà utilitzar
el català als centres de salut i les discriminacions lingüístiques com les que hem
exposat més amunt continuaran produint-se regularment. En el cas del País Valencià
i les Illes Balears, el punt 530 de l’últim informe d’avaluació de la Comissió d’Experts
reconeix que l’article només es compleix parcialment, tot i que considerem que, a
causa del nombre de queixes expressades pels ciutadans, que són molt similars a les
de Catalunya, s’ha de considerar que el compromís no s’ha complert, especialment
perquè, en el cas del País Valencià ni tan sols hi ha una regulació legal per garantir els
drets lingüístics en el sistema de salut pública.
Garantia de l’ús del català a les instruccions de seguretat
La Llei 22/2010 del Codi de consum de Catalunya va ser aprovada per àmplia
majoria del Parlament de Catalunya l’any 2010. Aquesta normativa equiparava
jurídicament la llengua catalana amb la castellana en l’àmbit de les instruccions d’ús
i l’etiquetatge dels productes comercials i tenia l’objectiu d’acabar amb l’anòmala
situació de la llengua catalana en aquest àmbit. Cal recordar que totes les llengües
europees de dimensions semblants a les de la comunitat catalana tenen totalment
normalitzada i garantida la presència en l’etiquetatge i les instruccions d’ús dels
productes distribuïts dins el seu àmbit territorial.
El Tribunal Constitucional espanyol ha resolt en dues sentències (la sentència
88/2017 i la sentència 7/2018) els recursos contra la Llei catalana 22/2010, del Codi
de consum de Catalunya, presentats pel Defensor del Poble espanyol i el grup
parlamentari del Partit Popular, respectivament. Entre altres coses, els recursos
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atacaven la previsió del Codi de consum que l’etiquetatge i la informació obligatòria
(especialment la de seguretat) dels productes comercialitzats a Catalunya es
trobessin escrits com a mínim en català (el Reial Decret Legislatiu del Parlament
espanyol 1/2007 preveu el mateix per al castellà a tot l’Estat). Les sentències del
Tribunal Constitucional van establir que l’obligació d’etiquetar i oferir la informació
de seguretat en català era vàlida i vigent, sempre que la legislació estatal i europea
no limités aquesta obligació. El problema d’aquesta visió és que actualment aquesta
limitació ja existeix en un camp molt important de productes: les obligacions del
Codi de consum no són aplicables als productes alimentaris, ja que una norma
comunitària, el reglament 1169/2011, sobre la informació alimentària que es facilita
al consumidor, impedeix que les autoritats exigeixin en l’etiquetatge dels productes
alimentaris llengües que no siguin oficials a la Unió Europea. Com que l’Estat
espanyol es nega a demanar que el català sigui oficial a la Unió Europea, el català no
es pot emprar en l’etiquetatge dels productes alimentaris.
En tot cas, el fet que el segon apartat de l’article 128.1 de la Llei del Codi de consum
es mantingui significa que les empreses no tenen cap excusa per a no etiquetar en
català, o per a no oferir els manuals, les informacions d’ús, els contractes d’adhesió i
altra documentació d’aquesta mena en la llengua pròpia de Catalunya.
Tanmateix, malgrat que la Llei ha mantingut la seva vigència i que la introducció
del català en les instruccions de seguretat i l’etiquetatge no va en detriment de la
presència de la llengua oficial de l’Estat, la Generalitat de Catalunya no ha pres
les mesures adients per fer complir la normativa i garantir els drets lingüístics dels
consumidors. Bona prova d’això és l’escassa presència de la llengua catalana en
aquest àmbit.

Cal destacar també que la majoria de les grans empreses i les multinacionals
presents a Catalunya han incomplert la normativa catalana de manera generalitzada
i conscient, i també convé afegir que l’Agència Catalana del Consum, organisme
de la Generalitat de Catalunya, no ha tramitat les denúncies presentades pels
consumidors per incompliment dels requisits lingüístics establerts en la Llei 22/2010
del Codi de consum de Catalunya.
Pel que fa a les Illes Balears, l’article 30 de la Llei 7/2014 de protecció de consumidors
estableix que «tota la informació proporcionada als consumidors ha de ser, almenys,
en una de les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma». Quan es tracta
d’informació que té especial rellevància per a la salut pública, la llei estableix que
s’ha de proporcionar almenys en espanyol. Com podem veure, l’ús de la llengua
catalana no és obligatori.
Al País Valencià, la legislació relativa als drets lingüístics en matèria de consum és
encara més escassa. Tot i que l’article 9 de la Llei 1/2011 de l’Estatut de Consum
afirma que els consumidors tenen dret a utilitzar les dues llengües oficials de la
regió, estableix com l’única mesura per garantir aquest dret que «el Govern valencià
potenciarà l’ús del valencià en les relacions entre empreses i consumidors».
A causa de tots els fets exposats, creiem que aquest punt no es pot considerar que es
compleix.

L’any 2018 la Plataforma per la Llengua va publicar un estudi de l’etiquetatge de les
marques de productes dels supermercats més importants a Catalunya que posava
en evidència que menys de la meitat dels productes estan etiquetats en català,
concretament un 38,4 %, 4 de cada 10. Curiosament, el català encara es trobava
menys present entre els productes on és obligatori legalment, els no alimentaris (40
%), que entre els exempts d’aquesta obligació, els alimentaris (32,4 %). Aquestes
dades mostren l’incompliment per part de les autoritats regionals catalanes de tenir
el zel necessari per assegurar el compliment de l’article 13.2, lletra d, de la CELRoM,
que les obliga a vetllar perquè les instruccions de seguretat dels productes estiguin
redactades en català.
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