Propostes del patronat de la Fundació Vincle relatives a la
política lingüística a Catalunya en el marc del debat del Pacte
Nacional per la Llengua

Recollint el guant ofert per la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Catalunya en què en
el context del Pacte Nacional per la Llengua s’obre la porta a la ciutadania a participar amb
propostes i suggeriments per a una nova etapa de política lingüística, el patronat de la
Fundació Vincle aporta el seu gra de sorra amb aquest document, complementari al Manifest
en suport pel català “Només hi faltes tu!”, impulsat conjuntament amb la Plataforma per la
Llengua, que inclou 40 accions que creiem que s’haurien de dur a terme els propers anys. Les
propostes les hem dividides per àmbits, i cada àmbit n’aporta entre tres i cinc.

General
•

Que es treballi la nova política lingüística amb una clara voluntat persuasiva.

•

Que es faci complir la Llei 1/1998 de política lingüística.

•

Que es maldi perquè el català sigui llengua oficial de la Unió Europea.

Administracions públiques
•

Que la política lingüística de la Generalitat de Catalunya sigui transversal i no pas
depenent d’un sol departament. En aquest sentit, hauria de dependre del
Departament de Presidència i tenir ascendència en matèria lingüística sobre els altres
departaments.

•

Que s’exigeixin uns sèrie de requisits lingüístics en la contractació de personal i també
altres aspectes lingüístics de l’empresa contractada (atenció pública, retolació,
etiquetatge, pàgina web, etc.).

•

Potenciar de nou tot el gran equip humà que integra el Consorci per a la Normalització
Lingüística marcant unes directrius clares per tal que actuïn com uns veritables

dinamitzadors locals en els camps que es consideren prioritaris i que tenen en el
municipi un àmbit propici per intervenir-hi, com ara nova immigració, jovent o
empresa.
•

Implantar el desenvolupament d’un Pla d’actuació lingüística a tots els municipis amb
més de 10.000 habitants, amb uns objectius i estratègies adaptats a cada realitat.

Audiovisual, noves tecnologies i món digital
•

Que s’apliqui la Llei 20/2021 del cinema.

•

Que s’estableixin quotes raonables d’exhibició per a l’audiovisual en català, de
producció pròpia, doblat i subtitulat, tant a les sales de cinema com a les plataformes
digitals.

•

Que es treballi coordinadament i amb voluntat de fer coproduccions amb els altres
territoris de parla catalana.

•

Que hi hagi una reciprocitat dels mitjans de comunicació en català.

•

Que s’incentivi l’ús del català a les noves tecnologies i en el món digital.

Cohesió social
•

Que s’apliqui la Llei 10/2010 d’acollida de les persones immigrades i de les retornades
a Catalunya.

•

Que s’exigeix un nivell més alt de coneixement de català als nouvinguts (cal passar
d’obligar el nivell Bàsic a l’Elemental).

•

Que en el sector serveis s’exigeixi el coneixement del català parlat per treballar-hi.

•

Que es dissenyin més programes d’entorn per acollir i arrelar els nouvinguts.

Cultura
•

Que es faciliti un espai institucional d'intercanvi i connexió entre els autors de tots els
països de parla catalana. Fomentar el diàleg i el retorn entre els diversos territoris per
tal de superar greuges històrics arrossegats en el pla de la difusió, la crítica i el
contacte amb els lectors.

•

Que es dissenyi un programa complert i d’aplicació estable pel que fa a la difusió i la
reivindicació dels autors clàssics i patrimonials. Treballar amb més antelació els
centenaris i anys commemoratius per tal que el patrimoni literari català arribi a més
lectors, que no hi han tingut accés per qüestions relacionades amb la minorització
lingüística o per altres causes.

•

Que s’aposti per la visibilitat de la literatura catalana als mitjans públics o amb ajuts
institucionals. Cal que els programes sobre literatura catalana tornin a la graella del
principal canal de la CCMA, TV3, i que ho facin en prime time.

•

Que es modifiquin les bases de l’ICEC perquè la majoria d’ajuts públics siguin per
projectes musicals en català.

•

Que es treballi el sector dels videojocs perquè el català hi entri amb una certa
normalitat.

Empresa i món econòmic
•

Que es dugui a terme una acció prolongada i en profunditat d’assessorament i
sensibilització de l’àmbit empresarial. Facilitar les auditories lingüístiques integrals.

•

Que s’impulsi la formació en llengua catalana en el si de les empreses de Catalunya per
tal que esdevingui la llengua d’ús en l’àmbit intern.

•

Que s’apliqui la Llei 22/2010 de Codi de consum de Catalunya i que es duguin a terme
inspeccions i, si escau, sancions, en l’àmbit del consum i que es compleixi la Llei
18/2017 de comerç, serveis i fires.

•

Que s’ampliïn les lleis i els decrets que protegeixen el català en el món de l’empresa,
com ara l’obligatorietat de l’etiquetatge almenys en català dels productes que es
comercialitzen a casa nostra així com tots els webs, catàlegs, documents, etc. en què hi
hagi exposició de productes o ofertes de serveis.

•

Que es reforci el coneixement dels drets lingüístics que tenen els consumidors perquè
n’exigeixin el respecte.

Educació
•

Que s’apliqui i es compleixi correctament la immersió lingüística i que es fomenti l’ús
del català entre els joves dins i fora de l’aula.

•

Que es treballi per rebutjar la sentència del 25% de castellà del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya perquè es tracta d’una sentència antipedagògica.

•

Que es compleixin els plans docents universitaris i que es vetlli perquè els professors
no canviïn de llengua (del català a una altra llengua) quan li ho demanen un o més
alumnes.

•

Que s’incentivi el professorat i l’alumnat atorgant premis i ajuts a aquells alumnes,
docents i centres que es caracteritzin per la producció de treballs de qualsevol àmbit
curricular escrits o defensats en llengua catalana.

•

Que es bequi aquells alumnes nouvinguts al sistema educatiu de Catalunya que s'hagin
caracteritzat per l'adquisició i ús de la llengua catalana en els seus entorns educatius
formals i no formals.

Justícia
•

Que es treballi per normalitzar la situació del català en la justícia.

•

Que es capaciti el personal de l’administració de justícia.

•

Que el català sigui la llengua principal de la formació jurídica.

•

Que s fomenti les vocacions de jutges i fiscals catalans.

•

Que es faci una campanya perquè advocats i notaris no amaguin la llengua catalana i
l’usin en normalitat.

Salut
•

Que es fomenti la sensibilització lingüística entre el cos de professionals de l’àmbit
sanitari.

•

Que tots els professionals públics o que treballen en ens concertats dependents del
Departament de Salut tinguin un mínim de coneixement parlat del català.

•

Que el català sigui la llengua vehicular de comunicació en els hospitals, les clíniques i
els CAPS.

•

Que es doni resposta a les nombroses queixes presentades pels usuaris en aquest
àmbit, especialment sobre atenció oral i escrita.
Barcelona, 30 juny del 2022

