
    

    

Actuem ja! Els Ateneus de Catalunya diem prou al retrocés del català 

 

En l'actual situació d’emergència lingüística, la Generalitat destina un 0.12 % 

(47 M €) del seu pressupost a impulsar la llengua catalana al conjunt del 

sector públic. Aquest menysteniment pressupostari fa anys que dura, i no 

permet fer front a la reculada que la llengua catalana pateix a tots els 

àmbits i que cada dia és més alarmant. 

 

Plataforma per la llengua ja va demanar aquest increment atès que «el 

català es troba en un moment d'emergència i necessita un veritable pla de xoc 

per recuperar espais d'ús, per assegurar la transmissió intergeneracional i per 

arribar a noves capes socials». 

Per això, els Ateneus de Catalunya reclamem el 0,5% del pressupost de la 

Generalitat per promoure el CATALÀ. 

 

Demanem 

 Un 0,5 % (191 M €) del pressupost de la Generalitat per promoure 

el català, davant de l’actual 0.12 % (47 M €). 

 Augmentar el pressupost de la Secretaria General de Política 

Lingüística, doblant, com a mínim, el seu pressupost actual (38,8 M €).  

 Un compromís de la resta de conselleries per incrementar els seus 

esforços de promoció del català als seus àmbits de competència. 

 L’impuls d’un Pacte Nacional per la Llengua transversal i basat en 

dades contrastades que desenvolupi les polítiques necessàries pel que 

fa a l’ús i el coneixement de la llengua catalana. 

 La cooperació entre l’administració i el teixit associatiu català per 

assolir els objectius adquirits en aquest Pacte. 



    

    

Promoure l’ús de la llengua catalana és defensar la cohesió social, la igualtat 

d’oportunitats i els drets lingüístics individuals i col·lectius proclamats a la 

Carta europea de les llengües regionals o minoritàries i a la Declaració 

Universal dels Drets Lingüístics. 

 

ACTUEM JA! 

 

 

Federació d’Ateneus de Catalunya 

Ateneu Barcelonès 

Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià 

Ateneu de Sant Just Desvern 

Ateneu Santcugatenc 

Casino Prado 

Centre, Ateneu Democràtic i Progressista 

Centre Moral Instructiu de Gracia 

Centre Moral d'Arenys de Munt 

Espluga Viva 

La Cumprativa 

Lluïsos d'Horta 

Orfeó Badaloní 

Societat Aliança Palmarenca 

Societat Coral Obrera La Glòria Sentmenatenca 

Societat Cultural Sant Jaume 

I molts més 

 

 

 


