Àmbits estatal, europeu
i internacional

Situació de la llengua en el marc estatal i europeu
1. Dades per al debat
L’aprovació de la Constitució de 1978 augurava l’obertura d’un procés de
reconeixement progressivament igualitari de la diversitat lingüística de l’Estat. Malgrat
aquestes esperances inicials, el desplegament del respecte i la promoció de la
diversitat lingüística pròpia per part de l’Estat ha sigut residual.
Hi ha hagut algunes iniciatives, com ara la creació del Consejo de las Lenguas
Oficiales adreçat a “promoure la difusió en la societat espanyola dels valors del
plurilingüisme i reforçar la implantació de mesures que coadjuvin a tal fi”, que malgrat
la retòrica benintencionada, no s’han traduït en accions concretes i sostingudes en el
temps.
L’informe alerta de l’existència d’actituds estatals regressives envers les llengües
oficials diferents del castellà, agreujades a partir de la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya.
En el marc europeu, la situació de la llengua catalana es pot considerar una autèntica
anomalia. No hi ha cap llengua de característiques semblants al català en termes
demogràfics i de dinamisme sociocultural que no sigui oficial a la Unió Europea (és la
novena llengua més parlada a Europa). L’Estat espanyol ha desatès repetidament les
peticions d’oficialitat del català.
Les conseqüències d’aquesta situació de no oficialitat per a la comunitat de llengua
catalana són greus: limitacions dels ciutadans, les organitzacions i els representants
de la nostra àrea lingüística a l’hora de participar normalment en les activitats
institucionals de la Unió Europea i manca d’ús del català en projectes, programes,
iniciatives i premis promoguts per la Unió Europea.

2. Reptes
•

La Constitució espanyola no ha desplegat un marc normatiu necessari de
promoció de la diversitat lingüística pròpia de l’Estat

•

S’observen actituds estatals regressives envers el català

•

La manca d’oficialitat del català a la UE l’exclou de tot un seguit d’iniciatives
europees.

•

Altres reptes que identifiques...
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3. Preguntes associades
•

Com podem exigir que l’Estat desplegui una autèntica política lingüística
favorable a totes les llengües oficials diferents al castellà?

•

Com podem exigir que el català sigui oficial a la Unió Europea?

•

Altres preguntes que vols proposar...

4. Informació complementària
Informe Un marc sociolingüístic igualitari per a la llengua catalana (pàgines 112-115)

5. Altres eixos
El Pacte Nacional per la Llengua aborda altres eixos. Són els següents:
1.

Administracions públiques
1.1. Administració pública
1.2. Justícia

2.

Educació i recerca
2.1. Ensenyament obligatori
2.2. Ensenyament universitari
2.3. Aprenentatge del català entre persones adultes

3.

Cohesió social i acolliment

4.

Cultura

5.

Audiovisual i mitjans de comunicació

6.

Món digital i tecnologies de la llengua

7.

Àmbit socioeconòmic i laboral

8.

Salut i atenció sociosanitària

9.

Lleure, esport i món associatiu

10. Relacions entre els territoris de llengua catalana
11. Àmbits estatal, europeu i internacional
12. Qualitat de la llengua
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