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181CULTURA I LLENGUA

A.31. DRETS LINGÜÍSTICS 

El Síndic ha volgut subratllar el valor de 
l’excel·lent situació de convivència lingüís-
tica que hi ha a Catalunya després d’una 
etapa d’autogovern i de polítiques adreça-
des a garantir-la, que han gaudit del suport 
majoritari de les forces democràtiques de 
l’arc parlamentari. Igualment, considera, i 
així ho expressat, que independentment 
del resultat del procés soberanista i per 
damunt de les legítimes diferències parti-
dàries, s'ha de mantenir i aprofundir en el 
model lingüístic actual. 

Tot i aquesta bona convivència lingüística, 
es constata una manca constant d’aques-
tes polítiques en el tractament de la plura-
litat lingüística de l’Estat espanyol per part 
dels poders estatals. La Constitució de 
1978 estableix uns manaments molt clars 
(com ara els dels articles 3.3, 20 o 149.2) 
perquè els poders públics desenvolupin 
polítiques de promoció, diàleg i entesa 
entre totes les llengües i cultures de la rea-
litat plurinacional de l’Estat. 

El cert és que encara avui aquestes políti-
ques estan pràcticament per encetar, i fins 
i tot se n'han implantat d'altres en sentit 
contrari, com ara la que s'evidencia en el 
text de la Llei orgànica per a la millora de 
la qualitat educativa, que posa en qüestió 
la capacitat de la Generalitat per determi-
nar i organitzar la llengua vehicular en 
l’ensenyament.

 
S'ha de subratllar el valor 
que representa l'actual 
situació de convivència 
lingüística

No obstant això, resultats obtinguts a 
Catalunya en aquests darrers trenta anys 
amb la política d’immersió i de conjunció 
lingüística a les escoles –que no separa a 
ningú i facilita el coneixement igualitari 
de les dues llengües– són una mostra de 
la funció del règim lingüístic com a ins-
trument de cohesió social. En diversos 
estudis s'ha posat de manifest que a Cata-

lunya la població escolar assoleix un 
nivell de coneixement del castellà no infe-
rior al de comunitats autònomes monolin-
gües. I la política de conjunció lingüística 
s'ha mostrat com un instrument que con-
tribueix a la igualtat d’oportunitats cultu-
rals, socials, laborals, i de mobilitat i 
ascens social, ja que facilita el coneixe-
ment de les dues llengües.

Així, l'Informe sobre els drets lingüístics, que 
es va presentar el darrer setembre al Par-
lament, planteja la necessitat que les ins-
tàncies de govern estatals desenvolupin 
fermament els manaments constitucio-
nals i que compleixin les recomanacions 
internacionals, atès que en els informes 
publicats pel Comitè d’Experts del Consell 
d'Europa sobre l’aplicació de la Carta 
Europea de les Llengües Regionals o Mino-
ritàries a Espanya dels anys 2008 i 2011 
s’afirma que cal assegurar la presència de 
totes les llengües regionals en els serveis 
públics estatals i es posa de manifest que 
l’ús de les llengües cooficials en els ser-
veis públics estatals està en retrocés.

A més, l'Informe conté una anàlisi de la 
situació lingüística a Catalunya seguint el 
manament que l’Estatut encarrega a la 
institució, amb la voluntat de compilar les 
qüestions més rellevants publicades sobre 
els drets lingüístics a Catalunya i la 
defensa que n’han fet el Síndic i altres 
institucions. 

En el futur, 
independentment de les 
diferències de model 
polític, s'ha de mantenir 
i aprofundir en el model 
lingüístic actual

Algunes de les consideracions d'aquest 
informe van ser motiu de presentació, 
debat i reflexió el mes de març del 2014 en 
el marc del Simposi sobre Drets Lingüístics 
impulsat per aquesta institució, que va 
aplegar a Barcelona diversos ombudsmen, 
comissaris de llengua i altres experts 
nacionals i internacionals en política i 
drets lingüístics.



182 ACTUACIONS MÉS RELLEVANTS

El Simposi va cloure amb l'assemblea 
constituent de l'Associació Internacional de 
Comissaris de Llengua (IALC), una organització 
pionera que té com a objectiu la defensa dels 
drets lingüístics a tot el món i en què estan 
representades les institucions que la integren, 
del Canadà, Irlanda, Bèlgica, Kosovo, Finlàndia, 
Sud-àfrica, Sri Lanka, Gal·les i Catalunya. 

En el transcurs d'aquest esdeveniment, el 
Síndic va posar de manifest que el sistema 
lingüístic a Catalunya és un tresor que cal 
preservar i fomentar, consideració que 
comparteixen els organismes i observadors 
internacionals que situen Catalunya com 
a model de convivència lingüística.
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ACTUACIONS D’OFICI 

AO 03965/2014
Finalitzada

Seguiment de la resposta del Departament d'Ensenyament al 
requeriment judicial per fer efectiva la interlocutòria d'impartir en 
castellà un 25% de l'horari lectiu

El Síndic ha obert una actuació d'ofici arran de les darreres informacions 
difoses amb relació a l'execució de les sentències del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya que el gener de 2014 van acordar, amb relació a 
cinc centres educatius, que es fixés la presència mínima del castellà com 
a llengua vehicular en el curs i la classe en què els fills dels recurrents 
seguien els estudis.

Pàgines extretes de l'Informe Anual 2014. Per accedir-hi, cliqueu aquí.

http://www.sindic.cat/site/unitFiles/3787/Informe%20al%20Parlament%202014_def_vincles.pdf



