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Introducció 
 

L’Estat espanyol no és neutral ni imparcial pel que fa a la cultura i la identitat dels seus 

ciutadans. En el pla nacional i lingüístic, les elits i oligarquies que controlen l’aparell 

administratiu i el repartiment dels recursos estan plenament compromeses amb una identitat 

nacional de base castellana, molt especialment pel que fa a la llengua: Espanya només s’entén 

des de la identitat i llengua castellanes, que són anomenades, no innocentment, «espanyoles». 

Per bé que des de la mort de Francisco Franco i la transició envers el sistema actual de 

democràcia aparent s’han fet passos per garantir certs espais de llibertat lingüística als 

ciutadans de l’Estat que formen part de les minories nacionals històricament assentades, la 

natura de l’Estat i la seva configuració legal els continua sent molt adversa. Més encara: fins i 

tot els espais de llibertat lingüística que s’han anat obrint al cor d’aquest sistema militantment 

castellanista són sovint vulnerats per uns cossos funcionarials fortament amarats de la 

ideologia nacionalista i supremacista que fonamenta el nucli essencial de la legislació. Aquesta 

situació porta a nombrosos casos de vulneracions dels drets dels ciutadans de llengua catalana 

per part de funcionaris públics, també en aquells casos en què es tracta de drets reconeguts 

per alguna llei: el caràcter profundament ideologitzat i de part de les administracions fa que 

aquestes vulneracions siguin tolerades, en un clima d’impunitat que afavoreix que els 

ciutadans catalanoparlants se sentin encara més insegurs. 

Aquest document és el report de Plataforma per la Llengua sobre discriminacions lingüístiques 

greus als territoris de llengua catalana corresponent a l’any 2016. Es tracta, de fet, d’una 

actualització, que suma vint-i-dos casos més als vuitanta-set que recollia el document de 2015 

(els d’aquell any i els d’anys anteriors a partir de 2007). Convé tenir en compte que no es 

tracta d’un document comprensiu, que reculli tots els casos de discriminacions lingüístiques 

greus al domini lingüístic. Molts casos no es denuncien i molts altres són silenciats pel brogit 

del dia a dia dels mitjans o, en alguns casos, per llur deixadesa o desídia. També hi ha molts 

casos que no arriben a ser greus per la inhibició que aquest sistema de part, castellanista, 

genera en molts catalanoparlants, que renuncien a exercir els seus drets davant les pressions 

més o menys obertes a què són sotmesos en les seves relacions amb l’Administració. A més, 

molts catalanoparlants no són ni tan sols conscients que tenen determinats drets lingüístics, 

acostumats com estan a la «normalitat» que la seva llengua sigui relegada i menystinguda per 

una administració pública que ajuden a mantenir amb els seus impostos. 
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Els casos que presentem a continuació tenen sempre relació amb aquesta visió supremacista 

de l’Estat i del lloc que hi ocupen les diferents llengües, amb una comunitat lingüística amb 

tots els drets a tots els territoris i en tots els àmbits, com consagra l’article 3 de la constitució 

espanyola, i uns altres parlants que només tindran certs drets en determinats territoris i en 

alguns àmbits que la legislació prevegi posteriorment i de forma expressa. Són, com hem dit, 

vint-i-dos casos que han estat denunciats públicament als mitjans de comunicació o que han 

estat comunicats directament a la Plataforma per la Llengua. 

Aquests casos de 2016 estan presentats en fitxes normalitzades i homologades amb els 

informes anteriors, i inclouen tota la informació referent a les discriminacions en qüestió: la 

situació, les víctimes, els agressors, la font, etc. Els casos d’anys anteriors també són 

presentats, enumerats i descrits de manera resumida després en un format de fitxa  més petit. 

Tots ells tracten de situacions en què les administracions públiques han vulnerat drets de 

catalanoparlants, ja sigui per causa d’una interpretació restrictiva de la llei o simplement pel 

menyspreu que han mostrat per aquests drets.  
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Recull de casos de discriminacions lingüístiques greus durant l’any 2016 
 

1 (88).  Una família és obligada a parlar en castellà en un jutjat 

d’Igualada i li arxiven la queixa perquè «només era un 

suggeriment» 

 

Ens trobem, com veurem repetidament, davant d’un cas de discriminació i indefensió 

lingüística de caire castellanista que les institucions de l’Estat i els seus funcionaris 

encobreixen i protegeixen, pel caràcter profundament nacionalista de la legalitat, 

l’entramat institucional i el personal funcionarial espanyol. En aquest cas, s’encobreix 

una pressió sobre el ciutadà encoberta en un mer «suggeriment», pressió que mai no 

es produiria si la llengua utilitzada hagués estat el castellà. 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

16/02/2016 Administració central 
Jutjat núm. 3 

d’Igualada 
Igualada 
(l’Anoia) 

Catalunya 

Víctima: Família R. P. 

Descripció del cas: els germans R. P. van presentar una queixa als Jutjats d’Igualada 
perquè durant el procés d’incapacitació de la seva mare l’oficial del jutjat número 3 els 
va indicar que havien de parlar en castellà i es va negar a proveir-los d’una manera per 
elevar una queixa. En la queixa posterior els germans assenyalaven que s’havien 
vulnerat els seus drets lingüístics protegits per la Llei 1/1998 de 7 de gener de política 
lingüística, per la qual tothom té dret a “ésser atès en qualsevol de les dues llengües 
oficials” i a emprar-les “lliurement en tots els àmbits”. Com és habitual de les 
institucions espanyoles i en especial de l’aparell judicial de l’Estat espanyol quan es 
tracta dels drets dels catalanoparlants, la queixa va quedar arxivada. Els funcionaris 
van eximir l’oficial brandant l’argument que la seva exigència era un mer 
«suggeriment» perquè el jutge era de Sevilla i tenia dificultats per entendre el català, i 
van argüir que la família no havia fet cap al·legació en el moment, tot obviant el fet 
que els germans havien denunciat que no se’ls havia permès de fer-ne. 
 

Font: denúncia comunicada a la Plataforma per la Llengua  
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2 (89). Una jutgessa vexa dues advocades i una nena de sis anys 

perquè s’expressen en català 

 

Novament, ens trobem davant de les absurditats que genera el negacionisme 

espanyolista, la idea d’una Espanya lingüísticament homogènia convertida en doctrina 

legal, i els maldecaps que crea en les poblacions de llengua minoritzada que hi estan 

sotmeses. En aquest cas, la no-obligatorietat del funcionariat espanyol de conèixer el 

català per treballar als territoris on aquesta llengua és pròpia genera incertesa i 

problemes als nadius, que moltes vegades acaben adaptant-se a les exigències d’un 

funcionariat que, de fet, i com el mateix nom de «servei públic» indica, hauria de ser 

qui fes la tasca d’adaptació a les necessitats i a la realitat de la població. 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

15/03/2015 
Administració 

central 
Jutjat núm. 2 

d’Olot 
Olot (la 

Garrotxa)  
Catalunya 

Víctima: Marta Alsina i Montserrat Vinyets, advocades 

Descripció del cas: el TSJC va sancionar Ana María Caballero, jutgessa del jutjat núm. 2 
d’Olot, coneguda per la seva vulneració constant dels drets dels catalanoparlants 
d’expressar-se en la seva llengua. En el cas més famós, Caballero hauria exigit a dues 
lletrades que abandonessin el català «per cortesia» i perquè el castellà és una «llengua 
universal», alhora que les hauria tractat d’incultes. Davant la negativa de les lletrades 
d’emmotllar-se a les exigències de Caballero, que també els havia recriminat que no 
s’hi referissin com a «Señoría», la jutgessa va nomenar intèrpret hic et nunc un 
funcionari del jutjat, que va haver de batallar amb expressions catalanes de difícil 
traducció. En un altre cas, Caballero ja havia mostrat el seu desgrat per l’ús del català i 
havia exigit a una nena catalanoparlant de sis anys de parlar-li en castellà, fet que 
havia provocat molta angoixa a l’infant i que va acabar comportant que un psicòleg li 
hagués de fer d’intèrpret.  
 

Font:  El TSJC amonesta una jutgessa d'Olot pel seu poc respecte a l'ús del català a El 
Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1010229-el-tsjc-
amonesta-una-jutgessa-d-olot-pel-seu-poc-respecte-a-l-us-del-catala.html  

http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1010229-el-tsjc-amonesta-una-jutgessa-d-olot-pel-seu-poc-respecte-a-l-us-del-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/punt-divers/article/4-divers/1010229-el-tsjc-amonesta-una-jutgessa-d-olot-pel-seu-poc-respecte-a-l-us-del-catala.html
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3 (90). El Tribunal Superior del País Valencià consagra de sotamà 

que el dret d’usar el català és inferior al d’usar el castellà 

perquè pot generar «indefensió» 

 

Novament, ens trobem davant de les injustícies d’un sistema discriminatori que 

assegura un marc favorable per a un grup lingüístic a expenses dels altres. El Tribunal 

Superior del País Valencià, en la seva sentència, consagra de sotamà que el dret d’usar 

el català és inferior al d’usar el castellà perquè pot generar «indefensió». A més, és 

especialment greu que les institucions judicials encobreixin i protegeixin una situació 

d’abús davant del prec explícit d’un ciutadà que en fa evident l’existència. 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

25/01/2016 
Administració 

central 

Jutjat de primera 
instància núm. 2 de 

Benidorm 

Benidorm 
(Marina 
Baixa) 

País 
Valencià 

Víctima: Francisco Manuel Escortell, advocat 

Descripció del cas: l’advocat Francisco Manuel Escortell va presentar una denúncia 
escrita en català a un jutjat de Benidorm i poc després va rebre’n una resposta on se li 
advertia que traduís el text al castellà en tres dies si no volia dilatar el procés, en 
previsió que l’altra part pogués declarar «indefensió» pel fet de no conèixer la llengua 
del país. Quan Escortell va personar-se al jutjat per queixar-se, la lletrada va al·legar 
manca de recursos per traduir la documentació al català i va advertir-li que si volia que 
les notificacions li fossin enviades en català el procés podia allargar-se més de cinc 
anys. Davant d’aquesta situació, l’advocat va dirigir-se a un seguit d’instàncies judicials 
del País Valencià, fins que el cas va ser resolt pel Tribunal Superior de Justícia de la 
Comunitat Valenciana (TSJCV), que, si bé va detectar una «mala praxi», va cenyir-la a 
l’àmbit d’un “excés de zel professional” per part de la lletrada de Benidorm, i en 
conseqüència va refermar la idea que l’ús del català pot causar «indefensió» mentre 
que el del castellà no. Paral·lelament, la lletrada denunciada va desestimar un darrer 
recurs de l’advocat perquè se li dirigissin en valencià, amb l’argument que l’ús del català 
per part de l’Administració de justícia és potestatiu i que no se’ls podrà sol·licitar en cas 
que facin servir el castellà. 
 

Font: Si demanda en valenciano, tradúzcalo o espere 5 años. Levante –EMV  
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/03/29/demanda-
valenciano-traduzcalo-o-espere/1397153.html  

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/03/29/demanda-valenciano-traduzcalo-o-espere/1397153.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/03/29/demanda-valenciano-traduzcalo-o-espere/1397153.html
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4 (91). Es denega la ciutadania a un brasiler per respondre 

l’examen en català i es reafirma que l’única llengua d’integració 

és el castellà 

 

Aquest cas de discriminació troba la seva explicació en el fonament supremacista 

castellà de les lleis espanyoles, que estableixen la llengua de Castella com a únic 

idioma oficial de l’Estat. Aquesta visió arriba a l’absurd en casos com el de la Llei 

19/2015, que exigeix el castellà com a únic requisit lingüístic per obtenir la ciutadania 

de l’Estat i obliga a fer un examen en aquesta llengua  com a prova d’«integració», 

cosa que obvia que en molts territoris de l’Estat el castellà no és la llengua pròpia. 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

Abril 
2016 

Administració 
central 

Ministerio del 
Interior 

Barcelona 
(Barcelonès) 

Catalunya 

Víctima: A.M.S. 

Descripció del cas: A.M.S., brasiler que fa més de 10 anys que viu a Catalunya, va 
respondre l’examen per aconseguir la ciutadania espanyola en català, fet que va 
comportar que no aprovés i que se li denegués la petició. 
 
El sol·licitant, que parla perfectament el català i el castellà, va decidir contestar les 
preguntes de l'examen en català. Tot i que les autoritats justifiquen que li manquen 
també coneixements sobre les institucions espanyoles, una de les raons és que 
«escribe y lee con dificultad la lengua española», bo i admetent només la llengua 
castellana com a espanyola. Segons A.M.S., aquesta és la causa real de la denegació de 
la nacionalitat. De fet, tot i que al document de denegació es parla de manca de 
«conocimiento de las instituciones, costumbres y adaptación al modo y estilo de vida 
españoles», només ho exemplifica amb dues preguntes errades.  
 
AMS ha presentat un recurs davant el Defensor del Pueblo per demanar empara 
davant una situació de discriminació explícita per haver escollit fer servir una llengua 
diferent del castellà. 

Font: Web Pl https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3124/denegada-
la-nacionalitat-espanyola-per-fer-lexamen-en-catala  

https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3124/denegada-la-nacionalitat-espanyola-per-fer-lexamen-en-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/3124/denegada-la-nacionalitat-espanyola-per-fer-lexamen-en-catala
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5 (92). L’auditori de la diputació d’Alacant no incorpora el català 

a la retolació de la façana perquè posar-hi massa lletres és 

«antiestètic» però sí que incorpora el castellà 

 

Novament ens trobem davant d’un cas de supremacisme i negacionisme espanyol-

castellanista pel qual la llengua d’una part de la població de l’Estat té la primacia arreu 

i la llengua de les altres poblacions que el componen són accessòries i de segona 

categoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

21/04/2016 Administració local 
Diputació 
d’Alacant 

Alacant 
(l’Alacantí) 

País 
Valencià 

Víctima: El denunciant i tots els ciutadans de la província 

Descripció del cas: un ciutadà d’Alacant va enviar una queixa al Síndic de Greuges 
valencià perquè en moltes zones de la façana de l’Auditori de la Diputació d’Alacant la 
retolació era tan sols en castellà. Després que es trametés la queixa a la Fundació de la 
Comunitat Valenciana Auditori de la Diputació Provincial (ADDA), se li va respondre 
que els motius pels quals el valencià no era sempre present a la retolació eren que 
posar massa lletres a les façanes podia resultar «antiestètic». Així, es donava per fet 
que la presència del castellà a la retolació era d’imperiosa necessitat mentre que la de 
la llengua pròpia del país no ho era.  
 

Font: Nou cas de discriminació lingüística de la Diputació d'Alacant. La Veu del País 
Valencià  http://www.laveupv.com/noticia/19650/%20nou-cas-de-discriminacio-
linguistica-de-la-diputacio-dalacant  

http://www.laveupv.com/noticia/19650/%20nou-cas-de-discriminacio-linguistica-de-la-diputacio-dalacant
http://www.laveupv.com/noticia/19650/%20nou-cas-de-discriminacio-linguistica-de-la-diputacio-dalacant
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6 (93). Els jutjats d’Olot rebutgen un escrit en català «per evitar 

la indefensió» d’una de les parts 

 

 

Trobem, novament, un cas de discriminació lingüística basat en el nacionalisme 

espanyol que supura l’ordenament legal espanyol i, en concret, la seva constitució. En 

aquest cas, la lletrada en qüestió aprofitava el redactat de l’article 3 de la constitució 

espanyola, que imposa una obligació de conèixer l’espanyol arreu del territori (allà on 

és llengua pròpia i allà on no n’és) sense mencionar cap altra llengua de l’Estat. Així, 

segons aquesta òptica castellanista, ningú no pot al·legar indefensió pel fet de no saber 

castellà però sí que ho pot fer si algú altre vol exercir el seu dret natural de fer-ho en la 

seva llengua (en aquest cas, el català) al seu propi país. Això, de fet, crea uns ciutadans 

de primera, que tenen tots els drets lingüístics garantits arreu i en tots els àmbits, i uns 

ciutadans de segona, que només els tenen garantits en alguns àmbits del seu propi 

territori i quan no suposen una molèstia per als parlants de la comunitat afavorida. 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

22/04/2016 
Administració 

central 

Jutjat de primera 

instància d’Olot 

Olot (la 

Garrotxa)  
Catalunya 

Víctima: Janina Juanola Coromina, procuradora dels tribunals 

Descripció del cas: la lletrada del Jutjat de Primera Instància núm. 1 d'Olot va ordenar 

a la part demandada en un judici monitori que presentés l'escrit d'oposició en llengua 

castellana. En la diligència d'ordenació justificava aquesta decisió per evitar que la part 

demandant en resultés perjudicada i, també per evitar aquesta presumpta indefensió, 

instava que tots els escrits presentats en el marc de l'esmentat procediment judicial 

fossin redactats en castellà.  

Font: El juzgado de Olot exige los escritos en español para evitar “indefensión”. La 

Vanguardia http://www.lavanguardia.com/politica/20160421/401264996002/juzgado-

de-olot-catalan-espanol-indefension.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social  

http://www.lavanguardia.com/politica/20160421/401264996002/juzgado-de-olot-catalan-espanol-indefension.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social
http://www.lavanguardia.com/politica/20160421/401264996002/juzgado-de-olot-catalan-espanol-indefension.html?utm_source=Twitter&utm_medium=Social
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7 (94). Ajornen una vista oral del judici del cas Nóos a Palma 

perquè una testimoni «no havia avisat que volia parlar en 

català» 

  

D’aquest cas se n’extreu de nou el tractament desigual que reben les llengües maternes 

de les diferents comunitats humanes que formen l’Estat espanyol: uns poden emprar la 

seva arreu i esperar ésser entesos i atesos per tothom mentre que els altres només ho 

poden fer de manera acotada, amb previ avís i adaptant-se a les necessitats de la 

comunitat lingüística privilegiada. En el millor dels casos, la legalitat ofereix mesures 

paternalistes perquè els funcionaris benintencionats puguin preservar certa aparença 

d’igualtat; en el pitjor, es vulneren directament i impune els drets dels parlants de les 

llengües subalternes. 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

25/01/2016 
Administració 
central 

Audiència provincial 
de les Illes Balears 

Palma 
(Mallorca)  

Illes 
Balears 

Víctima: Consol Castillo, regidora de Compromís a València 

Descripció del cas: quan una regidora de Compromís, Consol Castillo, va prestar 
declaració en català al judici del cas Nóos, la jutgessa li va demanar que ho fes en 
castellà perquè potser alguna de les parts podia tenir problemes de comprensió. Tot i 
així la jutgessa es va mostrar disposada a oferir un intèrpret, malgrat que aquest fet 
ajornaria les declaracions de la regidora. Finalment, Consol Castillo va declarar en 
valencià amb la traducció simultània d’un intèrpret. 
 
Castillo va manifestar a les xarxes socials del grup polític Compromís que «Declare a 
Palma, no a Cuenca». A més, continuaven dient que «com que tenim eixa ferma 
convicció per defensar tots els drets de totes i tots, no ens pleguem a les exigències de 
“hablar castellano” que fan que la justícia estiga molt lluny de ser normal al nostre país. 
És el dret de cadascú parlar la llengua oficial que vulga». 
 

Font: La falta d'un intèrpret retarda la declaració de Castillo en el cas Nóos. Levante –
EMV  http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/05/07/falta-interprete-
retrasa-declaracion-castillo/1414428.html  

http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/05/07/falta-interprete-retrasa-declaracion-castillo/1414428.html
http://val.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2016/05/07/falta-interprete-retrasa-declaracion-castillo/1414428.html
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8 (95). Un tribunal d’oposicions de Godella insta un aspirant a fer 

l’examen en castellà o marxar 

 

Aquest cas mostra l’hostilitat present –i moltes vegades tolerada– entre el personal de 

l’Administració envers la població de llengua catalana i els seus drets. Sortosament, en 

aquesta ocasió es va aconseguir que es reconegués la vulneració dels drets de l’afectat,  

però això no ha de fer oblidar que aquestes actituds són molt comunes i poden 

intimidar i silenciar molts parlants que en ocasions normals optarien per fer servir el 

català en els seus tràmits amb l’Administració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

15/06/2016 Administració local 
Ajuntament de 
Godella 

Godella 
(l’Horta)  

País 
Valencià 

Víctima: Roberto Benavent, aspirant a una plaça d’auxiliar administratiu 

Descripció del cas:  en la convocatòria d'uns exàmens d'oposició a auxiliar 
administratiu de l'Ajuntament de Godella es va negar el dret d'usar el valencià a un 
dels aspirants. Quan el candidat va demanar una versió de l'examen en valencià, el 
president del tribunal va comunicar-li que "el examen no lo tenemos en valenciano y no 
te lo vamos a dar; así que o lo haces en castellano o te vas". Després dels fets, 
l'Ajuntament de Godella va fer públic un comunicat en què els lamentava i va avançar 
que prendria mesures perquè situacions com aquesta no es tornessin a repetir. Per 
sol·licitud de l’afectat i també de la Plataforma per la Llengua, la prova va acabar sent 
declarada nul·la. 

Font:  “No tenemos el examen en valenciano; o lo haces en castellano, o te vas"  
Levante-EMV  http://www.levante-emv.com/horta/2016/06/15/examen-valenciano-o-
castellano-o/1432173.html  

http://www.levante-emv.com/horta/2016/06/15/examen-valenciano-o-castellano-o/1432173.html
http://www.levante-emv.com/horta/2016/06/15/examen-valenciano-o-castellano-o/1432173.html
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9 (96). Expulsen un home d’una oficina de Correus de Barcelona 

per demanar més presència del català en aquesta administració 

 

Com en el cas del tribunal de l’oposició de Godella, ocorregut el mateix mes de juny, 

ens trobem davant d’un cas d’hostilitat de caràcter ideològic o xenòfob per part d’un 

funcionari públic, actitud que no és estranya ni marginal i que, més enllà dels casos de 

discriminació o vexació sonats com aquest, genera una sensació d’incertesa en els 

parlants de català que en molts casos els inhibeix de fer servir la seva llengua o de 

queixar-se quan no se’ls permet fer-ho. Cal afegir que no garantir l'atenció en una 

llengua oficial com el català representa un incompliment de l'article 54.11 Reial Decret 

Legislatiu 5/2015 que regula l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic a Espanya. Aquest 

reglament, a més, estableix en els principis de conducta que l'empleat públic ha de 

tractar amb atenció i respecte tots els ciutadans i que les discriminacions per raó de 

llengua constitueixen una falta disciplinària. 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

29/06/2016 
Administració 
central  

Correus 
Barcelona 
(Barcelonès) 

Catalunya 

Víctima: Jordi Joan Rubí, veí de Barcelona 

Descripció del cas: El dimarts 29 de juny un home va ser discriminat en una oficina de 
Correus situada al núm. 119 de la rambla Guipúscoa de Barcelona. Jordi Joan Rubí va 
observar que a l'oficina es podien comprar postals de felicitació per enviar, però que no 
n'hi havia cap d'editada en llengua catalana. Per aquesta raó, Joan es va adreçar al 
director de la sucursal per suggerir-li que n'hi hauria d'haver en català, petició a la qual 
el director va respondre amb actitud bel·ligerant i afirmant que "estamos en España", 
segons relata l'afectat. Davant d'aquesta situació de vexació, Jordi Joan va fer una 
fotografia de les postals, cosa que va fer enfadar encara més el director, que el va 
convidar a marxar de l'oficina de males maneres. Diversos ciutadans presents a l'oficina 
van sortir en defensa de l'afectat en veure la clara vulneració dels seus drets lingüístics. 
La Plataforma per la Llengua, en tenir coneixement d'aquest cas, va assessorar en Jordi 
Joan per queixar-se davant l'Administració espanyola i el Síndic de Greuges. 

Font:  Denúncia presentada a la Plataforma per la Llengua. 
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10 (97). Expulsen un entrenador de tennis taula per animar els 

seus jugadors en català 

 

En aquest cas ens trobem davant de les actituds xenòfobes i arbitràries que encomana 

la sensació general de desprotecció dels drets dels catalanoparlants que es deriva de 

l’acció selectiva i apàtica, quan no hostil, de les institucions de l’Estat espanyol, 

especialment la seva policia i el seu sistema de justícia. Així, qualsevol individu amb un 

petit espai de poder sap que pot actuar de manera xenòfoba i despòtica envers els 

ciutadans catalanoparlants sense perill que se li imposi cap pena ni sanció. 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

26/06/2016 
Administració 
central 

Federació 
Espanyola de 
Tennis Taula 

Blanes (la 
Selva) 

Catalunya 

Víctima: Carles Font, entrenador del club Tennis Taula Cassà 

Descripció del cas: El cap de setmana del 25 i el 26 de juny es disputava a Blanes el 
campionat d’Espanya. Durant un partit  de la categoria infantil masculina, l’entrenador  
del club Tennis Taula Cassà va ser expulsat després de negar-se a complir amb la 
imposició d’animar el seu jugador en castellà. L’entrenador va veure una targeta groga 
després d’animar el seu jove jugador en català amb un “Vinga va, som-hi Andreu!”. En 
amonestar-lo, l’àrbitre li va exigir que parlés en castellà però en Carles Font va replicar-
li que no estava incomplint cap normativa i que continuaria animant el seu jugador en 
català mentre qualificava d’abús la sanció de l’àrbitre. Li va recordar que molts jugadors 
parlen amb els seus jugadors en xinès o anglès i mai se’ls ha impedit. En veure que 
continuava animant el seu jugador en català, l’àrbitre va decidir expulsar-lo del partit. 
La jutgessa central de la competició no el va deixar ni protestar amb l’excusa que estava 
expulsat. El club afirma que no és el primer cop que li passa, ja que fa uns anys un altre 
entrenador del club va ser expulsat pel mateix motiu en un campionat d’Espanya sub-
21 a Almeria. 

Font:  Expulsen l'entrenador del Tennis Taula Cassà per no «animar el seu jugador en 
espanyol» Nació Digital  
http://www.naciodigital.cat/noticia/111464/expulsen/entrenador/tennis/taula/cassa/
no/animar/seu/jugador/espanyol  

http://www.naciodigital.cat/noticia/111464/expulsen/entrenador/tennis/taula/cassa/no/animar/seu/jugador/espanyol
http://www.naciodigital.cat/noticia/111464/expulsen/entrenador/tennis/taula/cassa/no/animar/seu/jugador/espanyol
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11 (98). Expulsen un ciutadà del CAP de Drassanes per demanar 

que l’atenguin en català 

 

Trobem un nou cas d’arbitrarietat espanyolista, en aquest cas en l’administració de la 

Generalitat de Catalunya. La llei s’aplica selectivament quan fa referència als drets dels 

catalanoparlants. En un cas similar, O.I.F. va elevar una queixa perquè un funcionari del 

servei de salut no va parlar-li en català tot i que ell s’hi va adreçar en aquesta llengua, 

en incompliment clar de l’article 14 del Decret 107/1987, però la Cap de la Unitat 

d’Atenció al Ciutadà del Departament de Salut, Isabel Albó, no va admetre cap 

vulneració legal i va limitar-se a excusar el funcionari 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 que “en cap cas 

s’acceptaria que un treballador és [sic] declarés incompetent per poder entendre el 

català”, que “el més important per a nosaltres és assegurar la millor comunicació per 

prestar una ajuda efectiva el més immediata possible” o que el metge “podria haver 

estat més empàtic”. 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

11/07/2016 
Administració 
autonòmica 

CAP Drassanes 
Barcelona 
(Barcelonès)  

Catalunya 

Víctima: RJM 

Descripció del cas:  RJM va demanar a una infermera  del CAP Drassanes 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 fer fora, tot i que només hi anava per recollir els resultats 
d’unes proves. Es tracta d’una vulneració clara dels drets lingüístics de RJM, reconeguts 
a l’article 14 del Decret 107/1987: “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.” 

Font: Queixa rebuda al local de la Plataforma per la Llengua. 
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12 (99). Un jutjat de Sagunt es val d’una llei fictícia per impedir 

l’ús del català a una advocada 

 

Aquest cas mostra el menyspreu amb què l’Administració de justícia tracta els drets 

lingüístics teòricament reconeguts per l’ordenament jurídic espanyol. El menyspreu 

porta a relacions despòtiques amb els administrats, als qui s’exigeix sense temor a cap 

càstig obligacions lingüístiques inexistents. En aquest cas, a més, el descuit en fer servir 

una proposta de legislació de grups extraparlamentaris propers a l’extrema dreta 

insinua possibles connexions entre la judicatura i determinats corrents ideològics 

reaccionaris i partidaris de limitar encara més els drets lingüístics dels parlants de 

català. 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

01/07/2016 
Administració 
central 

Jutjat de Primera 
Instància i Intrucció 
núm 1 de Sagunt 

Sagunt (el 
Camp de 
Morvedre) 

País 
Valencià 

Víctima: Mercè Teodoro, advocada 

Descripció del cas:  Mercè Teodoro denunciava un nou cas de discriminació lingüística 
protagonitzat per la lletrada de l’Administració (abans, secretària judicial) responsable 
del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Sagunt, que requeria a 
l’advocada, a pesar de la claredat de la legislació al respecte, la traducció al castellà 
d’un recurs presentat en valencià, una de les dues llengües oficials del País Valencià i 
per tant perfectament vàlida per a ser utilitzada en els jutjats. Després que Teodoro 
elevés una queixa, el jutjat va defensar la seva actuació amb interpretacions selectives 
de la llei i fins i tot apel·lant a una norma inexistent: la «Ley Orgánica de los Derechos 
Lingüísticos», un prototext jurídic proposat per grupuscles d’extrema dreta contraris a 
la diversitat lingüística que no ha estat mai votat ni proposat a les Corts espanyoles i 
que proposa, per exemple, imposar la forma castellana dels topònims que ara mateix 
només siguin en la llengua pròpia de cada territori, imposar un sistema educatiu sense 
immersió lingüística en català o suprimir el requisit per als funcionaris d’acreditar 
coneixements de les llengües pròpies dels territoris on han de treballar. 
 
Tot plegat es va resoldre sense que s’aportés l’exigida traducció, la qual cosa implica, 
ni que sigui implícitament, el reconeixement de la impossibilitat legal d’exigir la 
traducció d’una llengua que és oficial. 

Font:   Un altre cas de discriminació lingüística als jutjats valencians La Veu del País 
Valencià  http://www.laveupv.com/noticia/20864/%20un-altre-cas-de-discriminacio-
linguistica-als-jutjats-valencians i http://www.laveupv.com/documents/decret-jutjat-
sagunt-llengua.pdf  

http://www.laveupv.com/noticia/20864/%20un-altre-cas-de-discriminacio-linguistica-als-jutjats-valencians
http://www.laveupv.com/noticia/20864/%20un-altre-cas-de-discriminacio-linguistica-als-jutjats-valencians
http://www.laveupv.com/documents/decret-jutjat-sagunt-llengua.pdf
http://www.laveupv.com/documents/decret-jutjat-sagunt-llengua.pdf
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13 (100). Un socorrista a Palamós es nega a atendre una persona 

perquè se li dirigeix en català 

 

Com en el cas de l’àrbitre de tennis taula al campionat celebrat el juny del mateix any a 

Blanes, ens trobem davant d’una actitud xenòfoba i arbitrària que l’individu sap que 

pot mantenir amb impunitat, per l’estructura supremacista castellana de l’Estat 

espanyol i pel poc zel que tenen les institucions de fer respectar els drets lingüístics 

reconeguts a les minories nacionals. Aquesta situació de vulnerabilitat dels 

catalanoparlants és una de les causes, per exemple, que molts d’ells canviïn de llengua 

quan perceben que el seu interlocutor no la té com a idioma matern, fins i tot en casos 

en què aquest interlocutor, com el socorrista, els ha humiliat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

10/07/2016 Administració local 
Pro-activa 
Acuaticos 

Palamós 
(Baix 
Empordà)  

Catalunya 

Víctima: Lioba Costa 

Descripció del cas: un socorrista de la platja de La Fosca de Palamós (Baix Empordà) es 
va negar a fer una cura a un infant picat per una medusa perquè ell i la seva mare s’hi 
van dirigir en català. Després que canviessin de llengua i li ho demanessin en castellà va 
seguir negant-s’hi amb actitud xulesca. 

Font: Diari Ara Girona i Facebook de la usuària. 
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/07/11/la-denuncia-a-un-socorrista-
catalanofob-a-la-platja-de-palamos-es-torna-viral 
 

http://www.aragirona.cat/noticia/2016/07/11/la-denuncia-a-un-socorrista-catalanofob-a-la-platja-de-palamos-es-torna-viral
http://www.aragirona.cat/noticia/2016/07/11/la-denuncia-a-un-socorrista-catalanofob-a-la-platja-de-palamos-es-torna-viral
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14 (101). Una taquillera de Renfe es nega a atendre un usuari pel 

fet que se li dirigeix en català 

 

Novament, veiem una actitud xenòfoba i intolerant que es manté amb total impunitat. 

La indefensió percebuda i moltes vegades ben real a què estan subjectes les minories 

nacionals de l’Estat espanyol és molt greu, no només pels casos de vulneracions actives 

de drets sinó pel propi marc mental que imposa, on els individus minoritzats acaben 

entenent com a normal que tinguin menys drets que els membres de la comunitat 

lingüística privilegiada. 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

4/8/2016 
Administració 
central 

Renfe 
Benicarló (Baix 
Maestrat) 

País 
Valencià 

Víctima: Xavier Lluís 

Descripció del cas: Xavier Lluís va intentar formalitzar el seu bitllet de tornada a 
Tortosa a l’estació de Benicarló, i es va dirigir a la taquillera d’ADIF en català. La 
treballadora es va negar a atendre’l o a proveir-lo d’algun company que pogués fer-ho, 
mentre seguia atenent altres usuaris que li parlaven en castellà. 
 
L’afectat va exposar el cas a la xarxa social Twitter, fent esment als comptes oficials de 
Renfe, gestora dels ferrocarrils i  i Adif, gestor públic de les estacions, respectivament. 
Cap dels dos comptes va donar-li resposta, tot i que continuaven atenent les consultes 
d’altres usuaris. 
 
En ser coneixedor de la situació, l’Ajuntament de Benicarló  va emetre un comunicat 
en defensa de l’usuari. El consistori assegura que investigarà els fets i que, en cas que 
es confirmi, demanarà responsabilitats a l'empresa. Titlla el cas de «manca de 
respecte» i de «gran vulneració de la legalitat vigent cap a la llengua pròpia oficial del 
poble valencià» i assegura que «No poden quedar impunes comportaments que 
coarten la llibertat d'expressió dels ciutadans valencianoparlants». 
 

Font: El Periódico del Mediterráneo 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/usuario-renfe-denuncia-
desatencion-hablar-catalan_1008032.html   
 

http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/usuario-renfe-denuncia-desatencion-hablar-catalan_1008032.html
http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/comarcas/usuario-renfe-denuncia-desatencion-hablar-catalan_1008032.html
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15 (102). Una ciutadana catalanoparlant és vexada 

reiteradament per diversos funcionaris de la policia espanyola 

 

El cas de la Montserrat Puig mostra clarament la perversitat del sistema espanyol, 

supremacista castellà, i els espais d’impunitat i despotisme que crea per a petits 

dictadors que improvisen solucions arbitràries i discriminatòries sense parar esment 

als procediments i drets establerts. És freqüent que es denunciïn els cossos policials de 

l’Estat per vexar els ciutadans que decideixen lliurement i legal d’usar el català en la 

seva comunicació amb ells. També ho és que facin ús de la seva força intimidatòria per 

fer-los l’exigència il·legal que canviïn de llengua. A més, el nacionalisme espanyol que 

impregna els cossos funcionarials i l’estructura judicial sovint protegeix aquestes 

arbitrarietats: un dels estratagemes habituals de la policia és denunciar les seves 

pròpies víctimes, gairebé sempre per suposats casos de «falta de respecte a 

l’autoritat». Tota aquesta situació fa que els catalanoparlants més conscients dels seus 

drets trobin sovint problemes i visquin amb ansietat les seves relacions amb aquests 

cossos, i que els més tímids o els més mancats d’una consciència forta s’inhibeixin de 

parlar-hi en català o es sotmetin a les exigències dels que en teoria són servidors 

públics. 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

4/8/2016 Administració central Policia espanyola Vic (Osona) Catalunya 

Víctima: Montserrat Puig Cotado 

Descripció del cas: Montserrat Puig va anar a renovar-se el passaport a una comissaria 
de la policia espanyola. A la porta, un guàrdia civil va insistir diverses vegades que 
havia de dirigir-s’hi en castellà després que ella el saludés amb un «bon dia», i en un 
moment la va agafar pel braç per forçar-la. El policia del taulell, que ho va presenciar, 
lluny de solidaritzar-s’hi també va fer veure que no l’entenia, fins que li va indicar que 
anés a fer-se unes fotos fora. En tornar, el guàrdia civil de l’entrada va seguir vexant-la, 
i inicialment li va impedir l’entrada amb l’avís que no la deixaria entrar si no li parlava 
en castellà. Montserrat Puig no va cedir i finalment el guàrdia civil la va deixar entrar, 
amb més vexacions. Quan li va tocar el torn, una funcionària de la comissaria va dir a la 
companya que havia d’atendre Montserrat Puig que no ho fes, i la van enviar a un 
tauler buit mentre anaven atenent altra gent. Quan Puig es va queixar, un altre 
funcionari va decidir atendre-la, però li va exigir que li parlés en castellà perquè «era 
de Madrid». Montserrat Puig, farta, va dir-li que anés a Madrid, que ella a Catalunya 
tenia dret a parlar en català. Llavors, el funcionari li va posar una denúncia per «faltar 
el respecte a l’autoritat», i va dir-li que com que es volia renovar el passaport perquè 
l’havia perdut, primer havia de denunciar-ho als Mossos i després tornar a la tarda. 
Quan Montserrat Puig li va demanar el número de placa, l’agent li va dir que ja era a la 
denúncia, i quan li va demanar el del guàrdia civil de l’entrada, el policia primer va dir 
que l’hi demanés a ell i tot seguit li va dir que, ben mirat, no es molestés a fer la 
denúncia als Mossos perquè «no li faria el favor» d’atendre-la a la tarda. 

Font: Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticies/catalanofobia-a-la-comissaria-de-la-
policia-a-vic-estas-obligada-a-parlar-en-espanyol/ 

http://www.vilaweb.cat/noticies/catalanofobia-a-la-comissaria-de-la-policia-a-vic-estas-obligada-a-parlar-en-espanyol/
http://www.vilaweb.cat/noticies/catalanofobia-a-la-comissaria-de-la-policia-a-vic-estas-obligada-a-parlar-en-espanyol/
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16 (103). Els treballadors d’un centre per a sense-sostres es 

neguen a ajudar a un intern catalanoparlant vexat per altres 

residents 

 

En aquest cas la qüestió més greu és la indiferència que generava un cas de 

discriminació xenòfoba en els treballadors del centre, i la desídia amb què el van 

tractar. Les vexacions espanyolistes, basades en un ferment supremacista, han estat 

assumides com la normalitat per molts ciutadans, ja siguin de la comunitat lingüística 

privilegiada o no. Les vexacions són per si mateixes greus, però que els treballadors de 

centres amb necessitats especials siguin incapaços de percebre la xenofòbia 

intolerable d’actituds com les descrites, i de fer-hi front, és una mostra de la manca de 

formació i d’eines existent, i de la impunitat amb què es trepitgen els drets dels 

catalanoparlants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

 09/08/16 
Administració 
autonòmica 

Centre Integral de 
Zona Franca de 
Barcelona 

Barcelona 
(Barcelonès) 

Catalunya 

Víctima: L. B. 

Descripció del cas:  L. B.  vivia al Centre Integral de Zona Franca de Barcelona, un 
centre d’acollida per a sensesostres. Quan va queixar-se als treballadors del centre 
perquè ell i d’altres catalanoparlants patien vexacions per part d’altres interns per 
parlar en català, aquests no van fer res per ajudar-lo ni per garantir que no fos 
maltractat. Quan va penjar a un suro un text descrivint la seva situació, va ser 
ràpidament retirat perquè els treballadors van al·legar que era agressiu i podia crear 
problemes. 

Font: denúncia comunicada a la Plataforma per la Llengua 
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17 (104). Reconeixen que té dret a rebre les notificacions en 

català però el condemnen igualment perquè el fet que se li 

vulnerés el dret «no suposava indefensió» 

 

Aquesta situació absurda (però molt lesiva) és derivada de la concepció castellanista 

de l’Estat plasmada a l’article 3 de la constitució espanyola, que obliga tots els 

ciutadans de l’Estat a conèixer el castellà i no pas cap altra llengua. Així, encara que es 

reconegui als ciutadans el dret a rebre informacions en altres llengües, les 

administracions o organismes que vulnerin aquests drets estan, a la pràctica, molt 

protegits, ja que sempre poden al·legar que en tot cas els ciutadans tenen l’obligació 

de conèixer el castellà, en una inversió dels papers entre els servidors públics i aquells 

a qui serveixen. Del fet que Espanya es vulgui presentar al món com un estat-nació 

homogeni és d’on neix aquest article aberrant, que protegeix la castellanitat exclusiva 

de les institucions generals de l’Estat i de totes aquelles no regulades més 

específicament i en blinda el funcionariat davant de les poblacions amb altres llengües 

que hi estan subjectes. Encara que a Olagüe se li hagués vulnerat un dret, cosa que en 

un altre cas deixaria sense efecte el procediment del Col·legi Notarial (de la mateixa 

manera que una prova aconseguida il·lícitament no és vàlida en un judici), el blindatge 

del castellà com a llengua obligada per part de la Constitució era invocat per deixar, en 

efecte, sense contingut aquest mateix dret. 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

Agost 
2016 

Administració 
central 

Tribunal del Contenciós 
Administratiu 

València 
(Horta) 

País 
Valencià 

Víctima: Lluís Olagüe 

Descripció del cas:   En una sentència del tribunal contenciós administratiu de 17 de 
juliol la jutgessa Carmen Casado Guijarro va resoldre el cas que enfrontava Lluís 
Olagüe, notari de València, amb el Col·legi Notarial de la ciutat. El conflicte provenia 
del fet que el col·legi havia imposat una sanció de 21.000 euros a Olagüe després de 
descobrir una suposada doble falta greu per part del notari després de fer-li una 
inspecció que se li havia notificat en castellà contra els desitjos d’Olagüe, que durant 
anys, i també en aquest cas, havia informat el Col·legi que volia rebre les notificacions 
en català.  
 
La jutgessa entenia que Olagüe tenia raó i que el col·legi hauria d’haver utilitzat el 
català en el procediment administratiu que va derivar en sanció. Tanmateix, va dictar 
també que l’ús del castellà no suposava indefensió per a Olagüe perquè entenia (i 
tenia l’obligació d’entendre) el castellà i per això confirmava la sanció de 21.000 euros  
al notari i hi afegia 500 euros pels costos del judici. 

Font: Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticies/lestat-nega-lus-del-catala-a-un-notari-
valencia-perque-te-ple-coneixement-del-castella/ 

http://www.vilaweb.cat/noticies/lestat-nega-lus-del-catala-a-un-notari-valencia-perque-te-ple-coneixement-del-castella/
http://www.vilaweb.cat/noticies/lestat-nega-lus-del-catala-a-un-notari-valencia-perque-te-ple-coneixement-del-castella/
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18 (105). Se’ls impedeix l’entrada a una oficina de la Seguretat 

Social si no parlen al guàrdia de seguretat en castellà 

 

Com afirmava el mateix Lozano-Seser, «si a cap ciutadà se li negara l'atenció en 

castellà en un organisme públic valencià o català, el titular obriria tots els telenotícies, 

diaris i tertúlies de l'estat i tothom parlaria de la imposició, de l'abús. En canvi, que la 

nostra llengua siga menyspreada és un (anti)dret constitucional gairebé assumit». El 

desequilibri entre llengües (una de coneixement indefectible per part de tothom i a tot 

arreu i les altres, simpàtics ornaments allà on són pròpies) és un fet consagrat en els 

principals documents rectors de l’ordenament espanyol. Així, seria impensable que 

una administració pública contractés algú que desconegués la llengua castellana, i el 

fet que un empleat del servei públic vulnerés el dret d’algú d’expressar-se en castellà 

seria probablement motiu d’escàndol i consternació general de l’opinió publicada 

majoritària a l’Estat. Alhora, que algú desconegui el català, i que es contracti gent que 

afirma no ser-hi competent, és el pa de cada dia i està assumit com a part de l’ordre 

natural de les coses per part de grans capes poblacionals. 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

Agost 
2016 

Administració 
central 

Oficina del Ministeri de 
la Seguretat Social 
(INSS) 

Dénia 
(Marina 
Alta) 

País 
Valencià 

Víctima: Josep Lozano-Seser i la seva mare 

Descripció del cas:   un vigilant de seguretat de l’Oficina de la Seguretat Social de Dénia 
va negar-se a atendre en català l’escriptor Josep Lozano-Seser i la seva mare, al·legant 
que no els entenia, i va exigir-los que li diguessin el número del seu carnet d’identitat 
en castellà si volien accedir a l’Oficina. Finalment, Lozano-Seser i la seva mare van 
poder teclejar els seus números respectius i van entrar a l’edifici. Quan van presentar 
una queixa per la vulneració dels seus drets lingüístics van rebre una resposta tipus de 
l’administració general de l’Estat en què s’assegurava simplement que s’estava 
treballant per millorar el servei. 

Font: La Veu del País Valencià http://www.laveupv.com/noticia/23299/loficina-de-la-
seguretat-social-de-denia-nega-lacces-per-parlar-en-
valencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&publicitat=true 

http://www.laveupv.com/noticia/23299/loficina-de-la-seguretat-social-de-denia-nega-lacces-per-parlar-en-valencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&publicitat=true
http://www.laveupv.com/noticia/23299/loficina-de-la-seguretat-social-de-denia-nega-lacces-per-parlar-en-valencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&publicitat=true
http://www.laveupv.com/noticia/23299/loficina-de-la-seguretat-social-de-denia-nega-lacces-per-parlar-en-valencia?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter&publicitat=true
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19 (106). Exigeixen a Benet Salellas que parli en castellà a 

l’aeroport perquè «a l’aire no s’hi pot parlar en català» 

 

Novament trobem un cas de tracte vexatori derivat de la sensació d’impunitat existent 

que genera l’ordenament jurídic i, molt especialment, la seva aplicació selectiva i 

ideològica per part de l’estament judicial. Així, hi ha la idea que un castellanoparlant 

pot treballar arreu de l’Estat sense cap mena de requisit d’adaptació lingüística, 

mentre que no s’espera en absolut el mateix d’un catalanoparlant o d’un membre 

d’una altra comunitat lingüística. Sovint, aquesta visió és reforçada per la desídia en 

l’aplicació de la legislació lingüística per part d’autoritats i empreses i per la cosmovisió 

espanyolista de la mateixa llei i de qui la interpreta. 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

22/09/2016 
Administració 
central de l’Estat 

AENA (Aeroport 
del Prat) 

El Prat de 
Llobregat (Baix 
Llobregat) 

Catalunya 

Víctima: Benet Salellas Vilar, advocat i diputat de la CUP al Parlament de Catalunya 

Descripció del cas: Benet Salellas va ser abordat pel personal de seguretat de 
l’aeroport del Prat, d’EULEN,  en passar pel control de seguretat. En respondre en 
català, el personal va exigir-li que canviés de llengua i fes servir el castellà perquè «eren 
a l’aire i allà no s’hi podia parlar en català». Finalment van acabar per parlar en anglès. 
 
Aquesta informació es va conèixer posteriorment perquè el diputat Albert Botran la va 
fer pública en una moció al Parlament sobre l’ús del català a l’empresa. 

Font:  Denúncia detectada d’una sessió parlamentària i relatada a la Plataforma per la 
Llengua. 
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20 (107). Un regidor català és obligat a parlar en castellà a la 

«Audiencia Nacional» 

 

Novament trobem un cas de naturalització del nacionalisme castellanista per part 
d’institucions mantingudes amb els impostos de tothom. L’estat imposa un marc en 
què tothom està obligat a saber castellà, i llavors aprofita aquest mateix marc que ha 
imposat per justificar la vulneració o limitació de drets dels parlants d’altres llengües 
amb arguments d’eficiència. Així, en aquest marc viciat, la simple reivindicació d’un 
dret evident, el d’expressar-se en la pròpia llengua, es converteix en una anormalitat i 
un atemptat contra el sentit comú i el fer les coses fàcils, i permet que un jutjat 
mantingui retingut algú pel simple fet que no ha previst que pugui voler expressar-se 
en la seva llengua. Així, en aquest marc pervers, la coacció i intimidació esdevenen les 
reaccions naturals davant d’algú que vulgui reclamar els seus drets lingüístics. 
Il·luminadorament, sí que es tenen preparats intèrprets quan els cridats a declarar no 
tenen ciutadania espanyola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

28/12/2016 Administració central 
«Audiencia 
Nacional» 

Madrid Espanya 

Víctima: Joan Coma, regidor de la CUP a l’Ajuntament de Vic. 

Descripció del cas: Joan Coma, regidor de la CUP de Vic, va ser citat a declarar a la 
«Audiencia Nacional» espanyola, per un suposat delicte d’incitació a la sedició. En no 
presentar-s’hi, va ser detingut i traslladat a Madrid perquè declarés. El jutjat no tenia 
habilitat un intèrpret i es va comunicar a Coma que no se sabia quan n’hi podria haver 
un, de manera que el judici, que se celebrava a més de 600 km de casa seva, podia 
quedar ajornat per unes hores més tard. Coma, davant les pressions judicials que el 
posaven en la disjuntiva de seguir reclamant el seu dret a expressar-se en català o 
seguir detingut, va acabar declarant en castellà. 
 

Font:  informació relatada a la Plataforma per la Llengua. 



25 
 

21 (108). Un regidor valencià és vexat i denunciat per la Guàrdia 
Civil perquè s’expressa en català 

 

Els funcionaris de les administracions de l’Estat novament mostren la seva adhesió a la 

doctrina espanyolista que emana del poder i de la configuració del mateix estat, fins al 

punt que arriben a vulnerar, impunement, la lletra escrita de les seves lleis. Això és 

especialment greu quan ateny a la relació de cossos armats amb ciutadans de minories 

nacionals i lingüístiques, ja que és freqüent que els primers dispensin als segons tractes 

discriminatoris i vexatoris i que disfressin les seves actituds xenòfobes amb denúncies 

falses que el sistema judicial, igualment amarat de la ideologia espanyolista, tendirà a 

donar per bones. La sensació d’impunitat és total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

Desembre 
2016 

Administració 
central 

Guàrdia Civil 
Gata de Gorgos 
(Marina Alta) 

País 
Valencià 

Víctima:  Jaume Monfort, tinent d’alcalde de Gata de Gorgos per Podem. 

Descripció del cas: Jaume Monfort, tinent d’alcalde de Gata de Gorgos, va ser vexat per 
dos agents de la Guàrdia Civil quan els va indicar que havien aparcat el cotxe en una 
zona prohibida. Els policies van exigir a Monfort que els parlés en castellà i quan no s’hi 
va avenir li van insistir que vivien a Espanya i que els havia de parlar en castellà. També 
s’hi van adreçar com a «señorito». Quan Monfort va demanar-los que s’identifiquessin 
per poder queixar-se pel seu tracte, ells li van exigir el document d’identitat per poder-
lo denunciar, ja que pel fet de parlar-los en català «els hauria faltat al respecte». 
 

Font:  Vilaweb; informació també relatada telefònicament a la Plataforma per la 
Llengua http://www.vilaweb.cat/noticies/parlans-en-espanyol-el-tinent-de-batlle-de-
gata-victima-dun-atac-catalanofobic-per-part-de-la-guardia-civil/ 

http://www.vilaweb.cat/noticies/parlans-en-espanyol-el-tinent-de-batlle-de-gata-victima-dun-atac-catalanofobic-per-part-de-la-guardia-civil/
http://www.vilaweb.cat/noticies/parlans-en-espanyol-el-tinent-de-batlle-de-gata-victima-dun-atac-catalanofobic-per-part-de-la-guardia-civil/
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22 (109). Un jutge no accepta un document en un judici a Alacant 

perquè «és en català i no en valencià» 

 

El jutge Magán és el producte més extrem de la ideologia nacional-castellanista que 

impregna les institucions de l’Estat i molt particularment el sistema judicial. En el seu 

cas, el seu zel nacionalista arriba a tal extrem que el porta a xocar amb la 

jurisprudència dels tribunals que li són superiors pel que fa a temes científicament 

inapel·lables, com la unitat de la llengua, o legalment no dubtosos, com l’obligació dels 

jutges de no afegir judicis de valors o opinions polítiques en les seves sentències. 

 

 

 

 

 

 

Data: Administració: Organisme: Lloc: Territori: 

Desembre 
2016 

Administració 
central 

Jutjat contenciós-
administratiu 3 

Alacant 
(Alacantí) 

País 
Valencià 

Víctima:  Generalitat de Catalunya 

Descripció del cas: el jutge José María Aristóteles Magán, titular d’un jutjat contenciós-
administratiu d’Alacant, va reclamar a la Generalitat de Catalunya que traduís al castellà 
un escrit dirigit a l’òrgan que presideix, tot argüint que el català no és oficial al País 
Valencià. D’aquesta argumentació se’n derivaria que Magán abona el secessionisme 
lingüístic, pel qual el català i el valencià (oficial al País Valencià) són llengües diferents. 
Curiosament, però, Magán fa servir aquesta línia argumental acientífica (i, de fet, 
oposada a la jurisprudència del tribunal suprem espanyol) per reclamar una traducció 
del document en qüestió al castellà, i no deixa l’opció de fer-ho al suposat idioma 
diferenciat que esmenta. Cal afegir que Magán ja tenia una història de menyspreu als 
drets dels catalanoparlants i de militància en l’espanyolisme lingüístic des dels tribunals 
de Justícia: abans del seu trasllat a Alacant des d’un jutjat de Lleida va ser multat pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i pel Tribunal Suprem per afegir en les seves 
sentències consideracions personals de caràcter ofensiu sobre l’ús del català en la 
justícia i el dret de fer-lo servir en determinades situacions. 

Font:  Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticies/escandol-a-alacant-perque-un-jutge-
diu-que-el-catala-no-es-cooficial/; Público http://www.publico.es/politica/supremo-
multa-juez-lleida-criticar.html; Las Provincias 
http://www.lasprovincias.es/v/20130506/comunitat/jose-maria-magan-rendido-
20130506.html 

http://www.vilaweb.cat/noticies/escandol-a-alacant-perque-un-jutge-diu-que-el-catala-no-es-cooficial/
http://www.vilaweb.cat/noticies/escandol-a-alacant-perque-un-jutge-diu-que-el-catala-no-es-cooficial/
http://www.publico.es/politica/supremo-multa-juez-lleida-criticar.html
http://www.publico.es/politica/supremo-multa-juez-lleida-criticar.html
http://www.lasprovincias.es/v/20130506/comunitat/jose-maria-magan-rendido-20130506.html
http://www.lasprovincias.es/v/20130506/comunitat/jose-maria-magan-rendido-20130506.html
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Casos anteriors (2007 – 2015) 
 

1. 16/03/2007 Un jutge del Registre Civil de Badalona obliga a celebrar el casament d’una 
parella en llengua castellana, tot i tenir coneixements acreditats de català. 

Font: Una parella denuncia davant del TSJC que un jutge de Badalona els va forçar a fer el 
seu casament en castellà. Vilaweb www.vilaweb.cat/ep/ultima-
hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutgebadalona-forcar-casament-
castella.html 

2. 16/03/2007 Una metgessa és acomiadada d’un centre esportiu municipal del Prat de 
Llobregat per parlar en català als pacients. 

Font: Acomiaden una metgessa perquè s’adreçava als clients en català. El Punt Avui 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessaperqu%e8-
es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html Readmesa la metgessa acusada de no voler 
parlar en castellà Ajuntament del Prat de Llobregat. 
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwAY
maltqgxYDFv-6USRg 

3. 17/04/2007 Un exsenador socialista és obligat a parlar castellà entre burles d’uns vigilants 
de seguretat.  

Font: Vigilants de l’AVE de Lleida obliguen a parlar en castellà. E-Notícies 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleidaobliguen-
a-parlar-en-castell%e0-21976.html 

4. 16/08/2007 Una traductora marroquina és insultada per parlar en català a Palma 
(Mallorca) a la Guàrdia Civil i acaba condemnada a pagar una multa per injúries. 

Font: Obriran un expedient als agents de Palma que van vexar Saïda Saddouki. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-
vexarsaida-saddouki-parlar-catala.html La jutjessa condemna Saïda per injúries greus. Diari 
de Balears http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-
injuriesgreus.html 

5. 20/08/2007 Un regidor d’Ondara (Marina Alta), multat, vexat i qualificat de «cateto» per 
dos agents de la Guàrdia Civil per parlar en valencià. 

Font: Denuncien la Guàrdia Civil per discriminació lingüística. Ràdio Pego 
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=1413 

6. 03/12/2007 Hèctor López Bofill i la seva dona són vexats i discriminats per parlar català a 
l’estació de RENFE de Plaça Catalunya. 

Font: Renfe exigeix parlar «en castellano» a López Bofill. E-Notícies http://hemeroteca.e-
noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-encastellano-a-l%F3pez-bofill-
32317.html 

7. 07/01/2008 Un policia vexa un ciutadà i el fa callar per haver parlat català a la comissaria 
de Sant Feliu de Llobregat. 

Font: «No me da la gana hablar en catalán, estamos en España». E-Notícies 
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-
encatal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html 

8. 28/02/2008 Un jove, jutjat per desobediència a l’autoritat a Maó per adreçar-se en català 
a la Policia Nacional. 

Font: Un jove serà jutjat demà a Maó acusat de desobeir l’autoritat després de parlar en 
català a la Policia Nacional. Europa Press  
http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-
acusatdesobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html 

9. 30/08/2008 La Guàrdia Civil nega el dret d’expressar-se en català al batlle de Montblanc i 
el denuncia. 

http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutgebadalona-forcar-casament-castella.html
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutgebadalona-forcar-casament-castella.html
http://www.vilaweb.cat/ep/ultima-hora/2316923/20070316/parella-denuncia-davant-tsjc-jutgebadalona-forcar-casament-castella.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessaperqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1793/actualitat/acomiaden-una-metgessaperqu%e8-es-dirigia-als-clients-en-catal%e0-20711.html
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwAYmaltqgxYDFv-6USRg
http://www.elprat.cat/noticies/detallNoticia/_ZCZRBu1Qu4chuvn2OwPJaTNgFe4I7t9YWGwAYmaltqgxYDFv-6USRg
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleidaobliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-1812/actualitat/vigilants-de-lave-de-lleidaobliguen-a-parlar-en-castell%e0-21976.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-vexarsaida-saddouki-parlar-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/2533496/20070831/obriran-expedient-agents-palma-vexarsaida-saddouki-parlar-catala.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuriesgreus.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/la-jutgessa-condemna-saida-per-injuriesgreus.html
http://www.radiopego.com/index.php?name=News&file=article&sid=1413
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-encastellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-encastellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2006/actualitat/renfe-exigeix-parlar-encastellano-a-l%F3pez-bofill-32317.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-encatal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html
http://hemeroteca.e-noticies.com/edicio-2033/actualitat/no-me-da-la-gana-hablar-encatal%e1n-estamos-en-espa%f1a-33423.html
http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-acusatdesobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html
http://www.europapress.es/00059/20080227184617/jove-sera-jutjat-dema-mao-acusatdesobeir-lautoritat-despres-parlar-catala-policia-nacional.html
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Font: La Guàrdia Civil de Montblanc obliga el batlle a identificar-se i parlar en castellà. 
Vilaweb http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2990136 

10. 15/11/2008 Un jove brutalment agredit per protegir una agressió homòfoba és insultat a 
la comissaria de la Policia Nacional per parlar en català quan ho denunciava. Els agents van 
titllar-lo de «tonto» i «chulo», segons denuncià. 

Font: Ferran Giménez, Dénia. ¡En Cristiano! Els cossos de seguretat contra el català (blog). 
http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/ferran-gimenez-denia.html 

11. 16/02/2009 Un jove és retingut, empentat i insultat per parlar en català en un control de 
la Policia Nacional al túnel del Cadí. 

Font: El CAT a les matrícules. Una crònica colonial al Túnel del Cadí. Llibertat.cat 
http://www.llibertat.cat/2009/03/el-cat-a-les-matricules.una-cronica-colonial-al-tunel-delcadi-
5989 

12. 18/03/2009 Un tècnic cultural de l’Ajuntament de Reus i una estudiant són vexats 
verbalment per una professora per emprar el català en un curs subvencionat pel 
Departament de Treball i la Unió Europea. 

Font: Dos reusencs denuncien discriminació per parlar català en un curs pagat pel Govern. 
Reus Digital http://reusdigital.cat/noticies/dos-reusencs-denuncien-discriminaci-parlar-en-
catal-enun-curs-pagat-pel-govern 

13. 22/05/2009 La degana de la Junta Electoral de Palma i una funcionària acusen un 
representant polític de «radical» per adreçar-s’hi en català i es neguen a atendre’l. 

Font: Joan Miquel Chacón, d’ERC, denucia que dues funcionàries l’acusaren de «radical» a la 
Junta Electoral per parlar en català. Diari de Balears http://dbalears.cat/actualitat/balears/m-
han-humiliat-per-xerrar-la-meva-llengua.html 

14. 07/08/2009 Dos guàrdies civils agredeixen un jove de Mallorca per parlar-los en català a 
l’aeroport i acaben condemnats. 

Font: L’Audiència confirma la condemna al guàrdia civil que agredí Iván Cortès. Diari de 
Balears http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-audiencia-confirma-la-condemna-al-guardia-
civilque-agredi-ivan-cortes.html 

15. 11/08/2009 Una dona d’origen peruà que tramitava el document d’identitat del fill, 
detinguda per parlar pel mòbil en català en una comissaria. El policia que la retingué i vexà 
acaba condemnat a pagar 70 euros per una falta de coaccions. 

Font: Rosario Palomino, Barcelona ¡En Cristiano! Els cossos de seguretat contra el català. 
http://contraelcatala.blogspot.com.es/2012/11/rosario-palomino-barcelona.html 

16. 03/09/2009 Una família perd un avió per adreçar-se en català a la Guàrdia Civil a 
l’aeroport de Girona i és multada per desordres públics. 

Font: Jutgen una passatgera de l’aeroport per cridar en català a la Guàrdia Civil. Diari de 
Girona http://www.diaridegirona.cat/comarques/2010/02/21/jutgen-passatgera-laeroport-
cridarcatala-guardia-civil/389058.html 

17. 08/09/2009 Un periodista nord-català, retingut en un control policial a la Jonquera per 
parlar en català i no conèixer el castellà. 

Font: Testimoni del jove retingut en una entrevista Ràdio Arrels Perpinyà. Ràdio Arrels 
http://www.youtube.com/watch?v=wX4O9CvQW0M 

18. 30/09/2009 Una jutgessa d’Elx menysprea el català i qüestiona a un encausat i a una 
testimoni el dret de parlar-lo en un judici. 

Font: Jutgessa i la fiscalia menyspreen el valencià i fan apologia de la «lengua común» en un 
judici a Elx. L’Accent. Periòdic Popular dels Països Catalans 
http://www.laccent.cat/index.php/paisos-catalans/repressio-i-drets/item/1457-jutgessa-ila-
fiscalia-menyspreen-el-valenci%C3%A0-i-fan-apologia-de-la-lengua-com%C3%BAnen-el-judici-
d-elx 

19. 07/12/2009 Neguen l’assistència sanitària a un home a l’ambulatori de Benicarló per 
parlar en català. L’home reclama i la Conselleria de Sanitat empara la pràctica al·legant que 
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té personal de fora i que ell pot parlar en castellà. El Síndic de Greuges valencià confirma que 
es tracta d’una vulneració de drets lingüístics. 

Font: La policia espanyola vexa un periodista per parlar valencià. El País 
http://elpais.com/diario/2009/12/07/cvalenciana/1260217077_850215.html 

20. 06/01/2010 La Policia Nacional intimida un periodista per parlar valencià. 

Font: La policia espanyola vexa un periodista per parlar valencià. Racó Català 
http://www.racocatala.cat/noticia/21539/policia-espanyola-vexa-periodista-
parlarvalencia?pag=1 

21. 02/02/2010 Un ciutadà cubà retingut a l’aeroport del Prat denuncia una vexació policial 
per parlar en català. Els policies es van sorprendre negativament del seu nivell i li van etzibar 
la frase: «¡Cojones, que bien hablas el catalán!» 

Font: «¡Cojones, que bien hablas el catalán!» Sant Andreu de Palomar (reprodueix el diari 
Avui) http://www.sant-andreu.com/catXppcc/agressionsllengua-cojonesquebienablascatalan-
020210.htm 

22. 04/03/2010 Un veí de Pollença, obligat a parlar en castellà a la Guàrdia Civil durant una 
identificació, tot i que els agents entenien el català. 

Font: Críticas a la Guardia Civil por exigir a los conductores que les hablen en castellano. El 
Mundo http://www.elmundo.es/elmundo/2010/05/18/baleares/1274201518.html 

23. 16/04/2010 Un pacient, expulsat del centre de salut d’Inca per adreçar-se en català a la 
metgessa de capçalera. 

Font: L’OCB denuncia una nova agressió lingüística, aquest cop al centre de salut d’Inca. OCB 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/l-ocb-denuncia-una-nova-agressio-linguisticaaquest-
cop-al-centre-de-salut-d-inca.html 

24. 14/05/2010 Dos joves mallorquins, retinguts per la Guàrdia Civil en una rotonda de 
Porreres per expressar-se en català. 

Font: L’OCB denuncia tres casos de discriminació lingüística per part de la Guàrdia Civil. OCB 
http://dretsling.blogspot.com.es/search?updated-max=2010-07-13T09:20:00-
07:00&maxresults=3&start=27&by-date=false 

25. 29/06/2010 Retarden durant hores l’assistència mèdica a una dona de 80 anys d’Alcoi 
perquè els treballadors del 112 no entenien el català. 

Font: Resolució Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana Expedient queixa 105524 
Assumpte: Drets dels ciutadans a elegir la llengua Síndic de Greuges de la Comunitat 
Valenciana http://www.elsindic.com/Resoluciones/10301154.pdf 

26. 29/10/2010 Una conductora, insultada i vexada per la Guàrdia Civil a la frontera 
andorrana per expressar-se en català amb el seu acompanyant. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic, a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua al novembre del 2010 

27. 22/01/2011 Un ciutadà de la Costera, menyspreat per tenir nom català per part de la 
Guàrdia Civil en un control rutinari a Ontinyent. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic, a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua al gener del 2011. 

28. 28/01/2011 Un funcionari de l’Estació del Nord de València nega l’atenció a un usuari 
discapacitat perquè l’acompanyant s’hi adreça en català. 

Font: Un treballador d’ADIF es nega a atendre una consulta en valencià sobre un passatger 
invàlid. Valencianisme.com 
http://www.valencianisme.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2839&Itemid
=48 

29. 02/03/2011 El Tribunal Suprem espanyol desestima un recurs d’una sentència dictada a 
Barcelona per ser redactada en català. 

Font: El Suprem ignora un recurs a una sentència de Barcelona perquè està fet en català. El 
Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/377283-el-suprem-
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ignoraun-recurs-a-una-sentencia-de-barcelona-perque-esta-fet-en-catala.html 

30. 23/05/2011 Un ciutadà de Cambrils, ridiculitzat i humiliat en una oficina del DNI espanyol 
per voler expressar-se en català. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua al maig del 2011. 

31. 06/01/2012 Neguen l’atenció sanitària a un ciutadà de Crevillent i se’n riuen per 
expressar-se en català. 

Font: Un metge de Crevillent es nega a atendre un pacient perquè parlava en català. El Punt 
Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/496105-un-metge-
decrevillent-es-nega-a-atendre-un-pacient-perque-parla-en-catala.html 

32. 18/01/2012 Un tècnic de normalització lingüística, acomiadat de l’Ajuntament de Dénia 
per haver informat de l’incompliment de la normativa en matèria lingüística. 

Font: Acte intolerable contra un defensor de la llengua. Acció Cultural del País Valencià 
http://acpv.cat/web/actualitat/acte-intolerable-contra-un-defensor-de-la-llengua 

33. 21/01/2012 Retenció i amenaces a un conductor empordanès per expressar-se en català 
davant la Guàrdia Civil. 

Font: La Guàrdia Civil investiga les coaccions per l’ús del català. El Punt Avui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/24-puntdivers/4-divers/497809-la-guardia-
civilinvestiga-les-coaccions-per-lus-del-catala.html?dema=1 

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

Font: Un jove denuncia la Guàrdia Civil per agredir-lo a l’aeroport del Prat per parlar català. 
Diari Ara http://www.ara.cat/societat/Guardia_civil-catala-El_Prat-agressio-
Mossosllengua_0_635336654.html 

35. 07/02/2012 Una parella de Reus es veu obligada a pagar 180 euros a l’Ajuntament per 
celebrar el casament en català, després que el Registre Civil els obligués a fer-lo en castellà. 

Font: A Reus, si et vols casar en català et fan pagar 180 euros. Reus Digital 
http://reusdigital.cat/noticies/reus-si-et-vols-casar-en-catal-et-fan-pagar-180-euros 

36. 25/02/2012 Un jove mallorquí, denunciat per falta de respecte a l’autoritat per parlar en 
català a un agent del Cos Nacional de Policia en una manifestació. 

Font: Un policia nacional posa una denúncia a un jove mallorquí per parlar-li en català. Diari 
ARA http://www.ara.cat/politica/Palma-Urdangarin-catala-guardia_civil-
denunciaInstituto_Noos_0_652734836.html 

37. 05/05/2012 Un ciutadà entra a la caserna de la Guàrdia Civil d’Inca per fer una denúncia i 
en surt denunciat per parlar-hi en català. 

Font: «Volia posar una denúncia i em citen com a denunciat» Jordi Alegre és citat als jutjats 
d’Inca per desobediència a l’autoritat. Va voler parlar en català a la Guàrdia Civil. Diari de 
Balears http://dbalears.cat/actualitat/balears/volia-posar-denuncia-citen-com-denunciat.html 

38. 30/05/2012 Un veí de l’Alt Empordà, agredit verbalment i física per una parella d’agents 
de la Guàrdia Civil, i jutjat per negar-se a parlar en castellà. 

Font: Dos guàrdies civils, a judici per vexar un veí de Vilajuïga que es negava a parlar en 
espanyol. Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4025869/20120704/dos-guardies-civils-
judici-vexar-veivilajuiga-negava-parlar-espanyol.html 

39. 27/06/2012 Un veí de l’Ametlla del Vallès, retingut il·legalment a l’aeroport de Barcelona 
per parlar en català i en anglès. 

Font: Retingut per la Policia Nacional a l’aeroport del Prat per parlar només català o anglès. 
Diari ARA http://www.ara.cat/societat/Retingut-Policia-Nacional-aeroport-
Pratcatala_0_726527425.html 

40. 07/07/2012 Un jove mallorquí passa una nit al calabós per no respondre en castellà a la 
Guàrdia Civil. 
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Font: La Guàrdia Civil arresta un militant d’Arran per no contestar-los en castellà. Setmanari 
Directa http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-
negarse-contestar-los-castella 

41. 20/08/2012 Una funcionària de la comissaria de la Policia Nacional de Vic es nega a 
atendre un ciutadà per parlar en català i l’amenaça. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua el setembre del 2012 i publicada: La Plataforma per la 
Llengua denuncia un nou cas de discriminació lingüística a la Comissaria de la Policia 
Nacional a Vic. Plataforma per la Llengua 
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/1978 

42. 07/09/2012 Un viatger, retingut per la Policia Nacional a l’aeroport de Barcelona per 
haver donat el número del document d’identitat en català. 

Font: Retingut a l’aeroport per parlar en català. Blog Plataforma per la Llengua 
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-
encatala/ 

43. 10/10/2012 Una jutgessa de Cantàbria retira la custòdia de la seva filla a un ciutadà 
català al·legant que li parlava en català per separar-la de sa mare. 

Font: Una jutge de Cantàbria retira la custòdia de la seva filla a un mosso per «no ensenyar-li 
castellà». El Periòdico http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-
custodia-fillamosso-per-ensenyar-li-castella-2222913 

44. 30/10/2012 Hisenda es nega a tramitar la pensió a una vídua al·legant que havia 
presentat el certificat de defunció en català. 

Font: La Plataforma per la Llengua denuncia que Hisenda no tramita la pensió a una vídua 
per presentar el certificat de defunció en català. Plataforma per la Llengua 
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1967 

45. 21/12/2012 A un conductor d’Almenara li retiren el carnet de conduir i el retenen tres 
hores en un control de la Guàrdia Civil per parlar en català. 

Font: «M’han retirat el carnet de conduir per parlar en valencià.» Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-
parlarvalencia.html 

46. 31/12/2012 Una veïna de Vistabella del Maestrat vexada i titllada de mal educada per un 
metge de l’Hospital Jaume I de Castelló de la Plana per parlar en valencià. 

Font: La Plataforma per la Llengua assessora la víctima d’una nova discriminació lingüística a 
l’Hospital Jaume I de Castelló de la Plana. Plataforma per la Llengua 
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2050 

47. 05/03/2013 El Govern valencià tanca Canal 9, la darrera televisió en català que quedava 
al País Valencià i nega als treballadors acomiadats el dret de ser notificats en valencià. 

Font: El Síndic de Greuges pregunta a RTVV per què informa les persones acomiadades per 
l’ERO solament en castellà. Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana. 
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvvpor-
que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html 

48. 23/03/2013 El dolçainer del grup musical Obrint Pas detingut, amenaçat i agredit per 
haver parlat en català a dos policies nacionals a València. 

Font: Un policia a Miquel Gironès (Obrint Pas): «Que em parles en espanyol, collons!». 
Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-
pas-emparles-espanyol-collons.html 

49. 27/03/2013 Un professor de la Universitat Jaume I de Castelló dedica les hores docents a 
demostrar la inutilitat del català i anomena «perroflauta» a un alumne que es va queixar del 
mètode pedagògic. 

Font: Adoctrinament espanyolista d’un professor a la Universitat Jaume I de Castelló. 
Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-

http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-negarse-contestar-los-castella
http://www.setmanaridirecta.info/noticia/guardia-civil-arresta-un-militant-maulets-negarse-contestar-los-castella
https://www.plataformallengua.cat/noticies/interior/1978
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-encatala/
http://blogspersonals.ara.cat/elcatalasuma/2012/09/20/retingut-a-laeroport-per-parlar-encatala/
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-custodia-fillamosso-per-ensenyar-li-castella-2222913
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/societat/jutge-cantabria-retira-custodia-fillamosso-per-ensenyar-li-castella-2222913
http://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/1967
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-parlarvalencia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4068300/20121223/mhan-retirat-carnet-conduir-parlarvalencia.html
https://www.plataforma-llengua.cat/noticies/interior/2050
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvvpor-que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html
http://www.elsindic.com/es/noticias/2013/03/15/el-sindic-de-greuges-pregunta-a-rtvvpor-que-informa-a-los-despedidos-por-el-ere-solo-en-castellano.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-pas-emparles-espanyol-collons.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4109561/20130427/policia-miquel-girones-obrint-pas-emparles-espanyol-collons.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-professoruniversitat-jaume-castello-acabar.html
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professoruniversitat-jaume-castello-acabar.html 

50. 05/03/2013 Un pare i un fill insultats per dos agents de la Policia Nacional en un tren 
regional a Figueres per parlar en català i no atendre la coacció «en español o nada». 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua a l’abril de 2013. Nou cas d’agressió lingüística de la 
policia espanyola, a Figueres. El Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-
societat/5-societat/640659-denuncia-unspolicies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html 

51. 12/07/2013 Un ciutadà és acusat d’altercats per un policia local del Campello per parlar 
en català i dir que el seu nom és Lluís-Xavier. 

Font: El nostre suport a Lluís Xavier Flores, víctima dels insults d’un policia local per parlar-li 
en valencià. El Tempir. Associació Cívica per la Llengua a Elx 
www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-floresvictima-dels-insults-
dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/ Elx denunciarà la discriminació lingüística. El 
PuntAvui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-
elxdenunciara-la-discriminacio-lingueistica.html 

52. 21/07/2013 La Policia Nacional nega el dret a un ciutadà de Palma a formular una 
denúncia en català. 

Font: Nou cas de discriminació lingüística per part de la Policia Nacional. Diari de Balears 
http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguisticaper-part-policia-
nacional.html 

53. 22/07/2013 Un ciutadà detingut en una manifestació a Elx per parlar en català a un 
policia nacional. 

Font: L’associació El Tempir denuncia un nou cas de discriminació lingüística a Elx per 
adreçar-se a un policia en català. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempirdenuncia-cas-
discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html Suport a Paco Muñoz Giménez, 
detingut per la policia nacional per parlar-los en valencià. El Tempir. Associació Cívica per la 
Llengua a Elx http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-
gimenezdetingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/ 

54. 03/08/2013 Un veí de Puçol, denunciat falsament en un control rutinari de la Guàrdia 
Civil per expressar-se en català. 

Font: Un veí de Puçol, víctima d’una denúncia falsa de la Guàrdia Civil per parlar en valencià. 
La Veu del País Valencià http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-
dunadenuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia 

55. 04/08/2013 Dos joves són colpejats i humiliats per guàrdies de seguretat i guàrdies civils 
a l’Arenal Sound de Borriana per parlar en valencià. 

Font: Cops de peu i de puny per haver parlat en català, en l’última nit de l’Arenal Sound. 
Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haverparlat-
catala-lultima-nit-darenal-sound.html 

56. 22/08/2013 Un jutjat de Vinaròs refusa una demanda presentada en català perquè 
considera que no és una llengua oficial al País Valencià. 

Font: Un jutjat de Vinaròs exigeix el castellà a advocats de l’Ebre. ElPuntAvui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-unjutjat-de-vinaros-
exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1 

57. 23/08/2013 Un exregidor d’Olleria, vexat per un agent del Cos Nacional de Policia per 
adreçar-s’hi en català a València. 

Font: Un exregidor de l’Olleria, víctima d’un nou cas de discriminació lingüística per part de 
la policia. Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-
lolleriavictima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html 

58. 13/09/2013 Un policia nacional es nega a atendre la denúncia d’un ciutadà perquè 
s’expressava en valencià i li exigeix parlar «en español». 

http://www.vilaweb.cat/noticia/4099387/20130327/adoctrinament-espanyolista-professoruniversitat-jaume-castello-acabar.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/640659-denuncia-unspolicies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/640659-denuncia-unspolicies-que-li-exigien-de-parlar-en-castella.html
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-floresvictima-dels-insults-dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/12/el-nostre-suport-a-lluis-xavier-floresvictima-dels-insults-dun-policia-local-per-parlar-li-en-valencia/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-elxdenunciara-la-discriminacio-lingueistica.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/679777-elxdenunciara-la-discriminacio-lingueistica.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguisticaper-part-policia-nacional.html
http://dbalears.cat/actualitat/balears/nou-cas-discriminacio-linguisticaper-part-policia-nacional.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempirdenuncia-cas-discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4143605/20130913/lassociacio-tempirdenuncia-cas-discriminacio-linguistica-elx-adrecar-policia-catala.html
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenezdetingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/07/22/suport-a-paco-munoz-gimenezdetingut-per-la-policia-nacional-per-parlar-los-en-valencia/
http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-dunadenuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia
http://www.laveupv.com/noticia/3936/un-vei-de-pucol-victima-dunadenuncia-falsa-de-la-guardia-civil-per-parlar-en-valencia
http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haverparlat-catala-lultima-nit-darenal-sound.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4137716/20130806/cops-peu-puny-haverparlat-catala-lultima-nit-darenal-sound.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-unjutjat-de-vinaros-exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/671782-unjutjat-de-vinaros-exigeix-el-castella-a-advocats-de-lebre.html?cca=1
http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-lolleriavictima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4140008/20130823/ex-regidor-lolleriavictima-cas-discriminacio-linguistica-policia.html
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Font: «Hábleme en español, esto es España». La Veu del País Valencià 
http://www.laveupv.com/noticia/4649/hableme-en-espanol-esto-es-espana El Tempir 
denuncia un nou cas de discriminació lingüística produïda a Elx per un policia nacional i se 
solidaritza amb Francisco Escortell. El Tempir http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-
tempir-denuncia-un-nou-cas-dediscriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-
nacional-i-essolidaritza-amb-francesc-cortell/ 

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

Font: Deneguen a un advocat el dret a demanar el català en un procediment judicial. El Punt 
Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5- societat/694408-deneguen-a-un-
advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-enun-procediment-judicial.html?cca=1 Testimoni 
personal de Miquel Panadès. 

60. 05/12/2013 Un avi i el seu nét, expulsats d’un tren TALGO per una revisora per parlar en 
català. 

Font: La revisora d’un Talgo fa baixar un avi i el seu nét per ser catalans. El Punt Avui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-duntalgo-fa-baixar-
un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html La revisora que va fer baixar dos passatgers perquè 
eren catalans amenaça de denunciar-los. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4161210/20131211/revisora-baixar-dospassatgers-eren-
catalans-amenaca-denunciar-los.html 

61. 01/02/2014 Un guàrdia civil de la Subdelegació del Govern espanyol a Castelló obliga a 
expressar-se en castellà a una diputada de les Corts Valencianes. 

Font: Marina Albiol denuncia discriminació lingüística a la Subdelegació del Govern espanyol 
a Castelló. Vilaweb http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-
denunciadiscriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html 

62. 21/03/2014 Una jutgessa de Tenerife retira la custòdia a una mare que ha anat a viure a 
Ripollet perquè considera que el català pot ser un «problema» per a la nena. 

Font: Aparten una nena de la seva mare per l’escull del català. El Punt Avui 
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-unanena-de-la-seva-
mare-per-lescull-del-catala.html 

63. 10/04/2014 Una jutgessa destinada a Granollers considera en una resolució judicial que 
l’ús del català és una nosa en un procediment judicial, malgrat acreditar-ne el coneixement 
com a mèrit. 

Font: Una magistrada considera una nosa l’ús del català en un procediment judicial. El Punt 
Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-unamagistrada-
considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procedimentjudicial.html?cca=1 

64. 26/04/2014 Agents de la comissaria de Xirivella es neguen a atendre una ciutadana per 
expressar-se en català, li pengen el telèfon i la fan esperar més d’una hora fins que arriba un 
traductor. 

Font: La Comissaría de Xirivella se niega a atender a una mujer en valenciano y llama a un 
intérprete. Levante http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-
xirivellaniega-atender-mujer/1104512.html 

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

Font: Amenaçat amb una multa de 200 euros per haver parlat en català a la policia. Vilaweb 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euroshaver-parlat-
catala-policia.html Denuncia que la Policia Nacional le amenazó con multarle por hablar en 
valenciano durante una protesta de la PAH. La Marina Plaza. Diari de la Marina Alta i Baixa 
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-leamenazo-con-
multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-lapah/#.U2FH6JyvILU.twitter 

66. 05/05/2014 Trànsit d’Osca ignora una al·legació en català d’un jove multat després de 

http://www.laveupv.com/noticia/4649/hableme-en-espanol-esto-es-espana
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-dediscriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-essolidaritza-amb-francesc-cortell/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-dediscriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-essolidaritza-amb-francesc-cortell/
http://www.eltempir.cat/ca/2013/09/13/el-tempir-denuncia-un-nou-cas-dediscriminacio-linguistica-produida-a-elx-per-un-policia-nacional-i-essolidaritza-amb-francesc-cortell/
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-%20societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-enun-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-%20societat/694408-deneguen-a-un-advocat-el-dret-a-demanar-el-catala-enun-procediment-judicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-duntalgo-fa-baixar-un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/1-territori/-/700188-la-revisora-duntalgo-fa-baixar-un-avi-i-un-net-per-ser-catalans.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4161210/20131211/revisora-baixar-dospassatgers-eren-catalans-amenaca-denunciar-los.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4161210/20131211/revisora-baixar-dospassatgers-eren-catalans-amenaca-denunciar-los.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-denunciadiscriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4170744/20140202/marina-albiol-denunciadiscriminacio-linguistica-subdelegacio-govern-espanyol-castello.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-unanena-de-la-seva-mare-per-lescull-del-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/-/726516-aparten-unanena-de-la-seva-mare-per-lescull-del-catala.html
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-unamagistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procedimentjudicial.html?cca=1
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/731980-unamagistrada-considera-una-nosa-lus-del-catala-en-un-procedimentjudicial.html?cca=1
http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-xirivellaniega-atender-mujer/1104512.html
http://www.levante-emv.com/comarcas/2014/04/26/comisaria-xirivellaniega-atender-mujer/1104512.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euroshaver-parlat-catala-policia.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4188568/20140430/amenacat-multa-200-euroshaver-parlat-catala-policia.html
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-leamenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-lapah/#.U2FH6JyvILU.twitter
http://lamarinaplaza.com/2014/04/30/denuncia-que-la-policia-nacional-leamenazo-con-multarle-por-hablar-en-valenciano-durante-una-protesta-de-lapah/#.U2FH6JyvILU.twitter
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parlar en català en un control de la Guàrdia Civil a la Ribagorça. 

Font: L’Estat discrimina un jove per parlar català i occità. Ebre Exprés 
http://ebreexpres.com/lestat-discrimina-un-jove-per-parlar-catala-occita/ Un jove denuncia 
que a l’Aragó també es discrimina el LAPAO. Diari ARA 
http://www.ara.cat/societat/denuncia-lArago-tambe-discriminaLAPAO_0_1142885892.html 

67. 21/05/2014 Una professora d’Elx, contractada a la presó de Fontcalent vexada i 
amenaçada per un funcionari del centre per adreçar-s’hi en valencià. 

Font: El Tempir denuncia un nou cas de vexació lingüística a la presó de Fontcalent i se 
solidaritza amb Maria Carme Viudes. El Tempir http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-
tempir-denuncia-nou-cas-de-vexaciolinguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-
m-carme-viudes/ Denuncien un nou cas de xenofòbia lingüística a la presó de Fontcalent. La 
Veu del País Valencià http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-noucas-de-
xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent 

68. 04/06/2014 Un veí de Caldes de Malavella, amenaçat, insultat i retingut per haver parlat 
en català a dos policies a l’estació de Figueres. 

Font: Un veí de Caldes acusa dos policies d’amenaces i insults per haver parlat en català. El 
Punt Avui http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-
decaldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-
encatala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page= Denuncien que dos policies del 
CNP van retenir un jove per parlar català. Nació Digital 
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/reten 
ir/jove/parlar/catala 

69. 11/10/2014 Un jutjat de Barcelona ordena traduir un recurs d’aclariment en català 
al·legant que un dels advocats és de Madrid. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua al novembre del 2014. 

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

Font: Els tribunals deneguen la ciutadania espanyola a un xinès que parla català, però no 
espanyol. VilaWeb http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-
deneguenciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html Los jueces deniegan la 
nacionalidad a un chino incapaz de hablar en castellano. Levante. El mercantil valenciano 
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/juecesdeniegan-
nacionalidad-chino-incapaz/1206521.htm 

71. 02/02/2015 Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya, a Palma. 

Font: Discriminació lingüística al Punt Verd d’Emaya a Palma. Diari de Balears, 2 de febrer 
del 2015 http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguisticapunt-verd-
emaya-palma.html Emaya diu que la discriminació lingüística al Punt Verd va ser «una 
impressió». Diari de Balears, 5 de febrer del 2015 
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminaciolinguistica-punt-
verd-ser-impressio.html 

72. 25/02/2015 Un veí de Castelló de la Plana, retingut i vexat per agents del Cos Nacional de 
Policia per parlar en valencià. 

Font: Un veí és retingut a Castelló per parlar valencià. La Veu del País Valencià, 25 de febrer 
de 2015 http://www.laveupv.com/noticia/13296/unvei-es-retingut-a-castello-per-parlar-
valencia 

73. 02/03/2015 Una jutgessa amenaça a Figueres una testimoni de suspendre el judici si 
parla en català. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua el març del 2015. 

74. 02/03/2015 Una advocada és vexada en un CIE per la policia espanyola per parlar en 

http://ebreexpres.com/lestat-discrimina-un-jove-per-parlar-catala-occita/
http://www.ara.cat/societat/denuncia-lArago-tambe-discriminaLAPAO_0_1142885892.html
http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexaciolinguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/
http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexaciolinguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/
http://www.eltempir.cat/ca/2014/06/01/el-tempir-denuncia-nou-cas-de-vexaciolinguistica-a-la-preso-de-fontcalent-i-se-solidaritza-amb-m-carme-viudes/
http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-noucas-de-xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent
http://www.laveupv.com/noticia/9509/denuncien-un-noucas-de-xenofobia-linguistica-a-la-preso-de-fontcalent
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-decaldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-encatala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-decaldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-encatala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/3-politica/17-politica/749322-un-vei-decaldes-acusa-dos-policies-damenaces-i-insults-per-haver-parlat-encatala.html?dema=1&tmpl=component&print=1&page
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/reten%20ir/jove/parlar/catala
http://www.naciodigital.cat/noticia/69773/denuncien/dos/policies/cnp/van/reten%20ir/jove/parlar/catala
http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguenciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4225606/20141229/tribunals-deneguenciutadania-espanyola-xines-parla-catala-parlar-espanyol.html
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/juecesdeniegan-nacionalidad-chino-incapaz/1206521.htm
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/29/juecesdeniegan-nacionalidad-chino-incapaz/1206521.htm
http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguisticapunt-verd-emaya-palma.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/02/284731/discriminacio-linguisticapunt-verd-emaya-palma.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminaciolinguistica-punt-verd-ser-impressio.html
http://dbalears.cat/politica/2015/02/05/284761/emaya-diu-discriminaciolinguistica-punt-verd-ser-impressio.html
http://www.laveupv.com/noticia/13296/unvei-es-retingut-a-castello-per-parlar-valencia
http://www.laveupv.com/noticia/13296/unvei-es-retingut-a-castello-per-parlar-valencia
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català 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua el març del 2015. 

75. 04/03/2015 La Federació Catalana de Futbol anul·la la llicència a sis nens per no tenir el 
volant d’empadronament adjunt en castellà. 

Font: Federació Catalana de Futbol: una vergonya!. Carta al diari El Punt Avui, 11 de març de 
2015. Edició de les comarques gironines. Recollida pel web de l’associació «Ara o mai»: 
http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unesllicencies-perque-un-
document-estava-escrit-en-catala/ 

76. 10/03/2015 Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un escrit en català. 

Font: Expulsat del consolat espanyol a Brussel·les per un escrit en català. Vilaweb, 10 de 
març de 2015. http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-
espanyolbrusselles-escrit-catala.html El govern espanyol justifica l’expulsió del consolat a 
Brussel·les d’un ciutadà per un escrit en català. Vilaweb 9 de juny de 2015. 
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justificalexpulsio-
consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html 

77. 10/03/2015 Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI a Mollerussa perquè 
s’adjuntava documentació oficial redactada en català. 

Font: Policies nacionals rebutgen tramitar dos DNI de Miralcamp en estar en català la 
sol·licitud. Segre, 12 de març de 2015. http://www.segre.com/detall-dela-
noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-alestar-en-catala-la-
sollicitud/ El dia abans de la publicació, la periodista va consultar amb la Plataforma per la 
Llengua aspectes legislatius i sobre l’existència d’altres casos. 

78. 27/04/2015 Una aturada reusenca és vexada en un curs subvencionat pel SOC per 
demanar que li facin un curs en català. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua l’abril del 2015. 

79. 13/05/2015 Un professor de l’IES Terrassa fa mofa a un alumne per parlar català. 

Font: Contacte directe d’una persona propera a la víctima per correu electrònic. Un professor 
de l’IES Terrassa fa mofa a un alumne per parlar català. https://www.plataforma-
llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-liesterrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-
parlar-catala 

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

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

81. 18/06/2015 El català motiva el Tribunal Superior de Justícia de l’Aragó a retirar la 
custòdia d’un menor.  

Font: Informació transmesa a la Plataforma per la Llengua. El català motiva el Tribunal 
Superior de Justícia de l’Aragó a retirar la custòdia d’un menor. Plataforma per la Llengua 
https://www.plataformallengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-
superior-dejusticia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor 

82. 21/06/2015 Una metgessa amenaça de denunciar una pacient a Sant Joan Despí perquè li 
parlava en català. 

Font: Queixa rebuda a través del correu electrònic a l’apartat de queixes lingüístiques del 
web de la Plataforma per la Llengua el juny del 2015. 

83. 28/07/2015 Un metge del CAP de Torelló vexa i nega l’atenció a una pacient que li 
parlava en català. 

Font: La Plataforma per la Llengua considera inadmissible no poder ser atès en català en un 
CAP https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/laplataforma-per-la-llengua-
considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-enun-cap L’afectada havia fet pública la 

http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unesllicencies-perque-un-document-estava-escrit-en-catala/
http://araomai.cat/denuncien-que-la-f-c-futbol-ha-anul%C2%B7lat-unesllicencies-perque-un-document-estava-escrit-en-catala/
http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-espanyolbrusselles-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4235277/20150310/expulsat-consolat-espanyolbrusselles-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justificalexpulsio-consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/4363594/20150609/govern-espanyol-justificalexpulsio-consolat-brusselles-ciutada-escrit-catala.html
http://www.segre.com/detall-dela-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-alestar-en-catala-la-sollicitud/
http://www.segre.com/detall-dela-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-alestar-en-catala-la-sollicitud/
http://www.segre.com/detall-dela-noticia/article/policies-nacionals-rebutgen-tramitar-dos-dni-de-miralcamp-alestar-en-catala-la-sollicitud/
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-liesterrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-liesterrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2856/un-professor-de-liesterrassa-fa-mofa-a-un-alumne-per-parlar-catala
https://www.plataformallengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-dejusticia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor
https://www.plataformallengua.cat/que-fem/noticies/2881/el-catala-motiva-al-tribunal-superior-dejusticia-de-larago-a-retirar-la-custodia-dun-menor
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/laplataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-enun-cap
https://www.plataforma-llengua.cat/que-fem/noticies/2920/laplataforma-per-la-llengua-considera-inadmissible-no-poder-ser-ates-en-catala-enun-cap
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discriminació a la seva pàgina de Facebook. Salut obre expedient informatiu al pediatre de 
Torelló que va exigir parlar en castellà. Nació Digital. 
http://www.naciodigital.cat/noticia/91803/salut/obre/expedient/informatiu/al/ped 
iatre/torello/va/exigir/parlar/castella 

84. 05/08/2015 La Policia Nacional deté i fa perdre l’avió a un ciutadà argentí que parlava en 
català per desobeir l’ordre de parlar en castellà. 

Font: Xufles, llengua i un policia espanyol. El Punt Avui. 
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/883544-xufles-llenguai-un-policia-
espanyol.html 

85. 06/08/2015 Un pediatre vexa un pacient en dues ocasions per parlar-li en català a dues 
poblacions properes a Castelló. 

Font: On queden els drets lingüístics dels valencianoparlants? (Publicació al mur de Facebook 
de Daniel Andrés Roig, disponible a: 
https://www.facebook.com/daniel.andresroig/posts/413979755455557) 

86. 12/09/2015 Un Policia Nacional agredeix un jove per parlar-li en català a la Jonquera 

Font: La Plataforma per la Llengua considera intolerable el nou cas de discriminació a la 
Jonquera Plataforma per la Llengua https://www.plataforma-llengua.cat/que-
fem/noticies/2944/la-plataformaper-la-llengua-considera-intolerable-el-nou-cas-de-
discriminacio-a-lajonquera La Plataforma per la Llengua va detectar la queixa a les xarxes 
socials. 

87. 23/12/2015 Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís, retingut per la Policia per 
parlar en valencià. 

Font: Un portaveu comarcal de Joves amb Compromís, retingut per la Policia per parlar en 
valencià.  La Veu del País Valencià. http://www.laveupv.com/noticia/17476/%20un-portaveu-
comarcal-dejoves-amb-compromis-retingut-per-la-policia-per-parlar-en-valencia 
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Gràfics (2007 – 2016) 
 

Figura 1  Casos de discriminació lingüística per territori, març 2007 – desembre 2016 

 

 

Figura 2  Casos de discriminació lingüística per territori i per l’administració 

implicada, març 2007 – desembre 2016 
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Figura 3  Casos de discriminació lingüística per territori i any, març 2007 – desembre 

2016 

 

 

Figura 4  Casos de discriminació lingüística per l’organisme o institució implicats, 

març 2007 – desembre 2016 
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Conclusions 

 

Aquest 2016 ha estat un any en què les Corts espanyoles han votat sobre si és 

necessari d’establir el català com un requisit per treballar a les administracions estatals 

als territoris del domini lingüístic català. Aquest canvi hipotètic suposaria l’assumpció i 

resolució per part de l’Estat d’un problema estructural: la manca de preparació del seu 

personal als territoris de parla catalana, fet que pot generar situacions de discriminació 

greus. A més, l’adopció del català com a requisit permetria avançar cap al compliment 

de la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, compromís internacional 

adquirit per Espanya quan la va ratificar fa més de quinze anys. 

 

Tot i aquestes poderoses raons, les propostes del grup parlamentari de Podem al 

Congrés –en forma de PNL per als drets lingüístics a la justícia–  i al Senat –en una 

moció per fixar el requisit per als funcionaris de conèixer la llengua cooficial diferent 

del castellà del lloc on treballaran–  van topar amb l’oposició de PP, PSOE i Ciutadans. 

En el cas del Senat, la proposta només va tenir el suport del 14% de senadors. 

 

Les dades que hem presentat semblen indicar que l’any 2016 les discriminacions 

lingüístiques patides pels parlants de català, lluny d’haver-se reduït, han augmentat.  

Aquest augment esdevé especialment rellevant si tenim en compte que no se n’ha 

apreciat cap cas en les administracions autonòmiques valenciana i balear, fruit 

segurament dels canvis polítics que portaren les eleccions del 2015, que podrien estar 

generant una situació més estable gràcies als efectes sobre els funcionaris de l’acció 

governamental encaminada a la dignificació de la llengua que promouen les reformes 

iniciades pels governs de Ximo Puig i Francina Armengol. 

 

Aquesta tendència també s’ha confirmat en els governs locals, on, si bé encara s’hi 

detecten algunes discriminacions, tenim l’exemple d’una bona pràctica: l’Ajuntament 

de Godella, en conèixer la discriminació perpetrada pel tribunal que havia nomenat, 

que no havia preparat una còpia de l’examen en català, va fer repetir la prova. Aquest 

fet, fins fa poc impensable, pot ser exemple per a la majoria de tribunals examinadors, 
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que ara saben que poden veure invalidada la seva acció si no actuen amb respecte pel 

català. 

 

Amb tot, és probable que l’augment percebut hagi estat causat per un increment de 

les denúncies i del focus mediàtic posat sobre les discriminacions, així com també per 

una major consciència dels catalanoparlants dels seus drets. Sigui com sigui, és evident 

que l’Estat espanyol no és en cap cas un estat homologable a les democràcies 

avançades quant al respecte per a les minories nacionals i lingüístiques històriques, 

contràriament a allò que propaga el discurs oficial.  

 

L’informe, doncs, apunta en dues direccions. Primerament ens indica que, tot i les 

millores detectades en els governs autonòmics –conjunturals, ja que ningú no 

garanteix que si el Partit Popular recupera els governs valencià i balear no tirarà enrere 

les mesures dels governs actuals– l’administració central de l’Estat espanyol segueix 

veient l’existència del català com una anormalitat i els ciutadans que el parlen com un 

problema.  Cal destacar que només una part de les discriminacions se solucionen amb 

canvis en els governs autonòmics. Els canvis haurien de venir per part d’un estat que 

no veu una realitat innegable: cap altre estat europeu no té una llengua pròpia parlada 

per més del 10% de la població (ni per més de 5 milions de persones) que no sigui 

oficial de l’Estat i de la Unió Europea. La situació de discriminació i subordinació del 

català és inèdita a Europa; i Espanya, lluny de corregir-la, nega tota petita millora 

significativa, com ho hauria estat el fet de capacitar els treballadors dels jutjats perquè 

entenguessin i parlessin el català en els territoris en què és llengua pròpia i oficial. 

 

En les darreres eleccions, de desembre del 2016, cap de les 4 grans formacions estatals 

duia al programa reformar la Constitució per fer el català, el gallec o el basc llengües 

oficials de l’Estat. Podem dir, fins i tot, que hi havia un major nombre de diputats 

favorables a permetre un referèndum d’autodeterminació que no pas partidaris de 

canviar el model lingüístic de l’Estat. Els parlants de català a Espanya necessiten estats 

que respectin el seu dret de viure en català i que no els vagin contínuament en contra. 

L’Estat espanyol és, per tant, hostil als parlants de català, que farien bé de cercar en 

algun altre lloc el respecte i protecció que els denega. 
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L’altra direcció en què apunta l’informe és que tenim motius per pensar que els 

catalanoparlants i els mitjans de comunicació del domini lingüístic són més conscients 

que el tractament dispensat per l’administració espanyola a les minories nacionals no 

és normal ni admissible. Aquest segon punt ens permet ser optimistes: només quan els 

ciutadans són conscients d’una injustícia és possible de canviar-la. 


