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COVID-19
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Transmissió

Nous contagis

Llits d’UCI

Dada anterior: 0,71
Els nous contagiats per
cada positiu no han de
superar l’1

Dada anterior: 1.844
L’indicador hauria
d’estar per sota dels
1.000 contagis/dia

Dada anterior: 268
Les UCI haurien d’acollir
un màxim de 300 malalts
greus

0,75

7.479

Llengua en
retrocés

FUTUR L’informe que obre el debat del Pacte Nacional per la Llengua conclou que
el català continuarà sent minoritari sense el suport estatal i de la Unió Europea
INDEFENSIÓ La justícia ha devaluat l’autonomia lingüística de la Generalitat
Xavier Miró
BARCELONA

Demogràficament, Catalunya ha rebut 1,5 milions
de nouvinguts en dues dècades, amb gran pluralitat
de llengües però en una
part substancial castellanoparlants. El fenomen
s’ha produït quan encara
no s’havia assolit la normalització del català de l’altre
milió i mig de nouvinguts,
entre els anys cinquanta i
vuitanta, de l’Estat espanyol. Els avenços constatats en la transmissió intergeneracional i en l’aprenentatge escolar del català
no han pogut compensar
el ritme i el volum d’arribada d’aquesta segona immigració, cosa que ha fet retrocedir percentualment
el coneixement i l’ús de la
llengua. El 2018 només un
terç de la població parlava
català de manera preponderant a casa seva. Aquesta situació de minorització
i retrocés de l’ús i el coneixement del català difícilment serà reversible sense
el compromís estatal i el de
la Unió Europea.
Competències limitades
“La limitació de les facultats i els recursos de què
disposa Catalunya per a
aquest immens repte sociocultural fa especialment difícil que es pugui
assegurar la inclusió social
i lingüística d’un contingent immigrat tan volumi-

Les xifres

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

31,5

52,7

per cent de la població tenia
el català com a llengua materna o combinada amb una altra
(2,8%), sobretot castellà.

per cent de la població tenia
el castellà com a llengua materna, amb dades elaborades
el 2018.

nós i divers sense el suport
inequívoc dels poders estatals i europeus”, afirma
l’informe Un marc sociolingüístic igualitari per a
la llengua catalana, que
ahir el govern donava a conèixer als partits i entitats
compromesos amb el Pacte Nacional per la Llengua.
Coordinat per Isidor Marí i
Miquel Àngel Pradilla, de
l’Institut d’Estudis Catalans, i elaborat juntament
amb Avel·lí Flors-Mas i
Eva Pons, de la UB; Maria
Corominas, de la UAB;
Natxo Sorolla, de la URV,
i Maite Melero, del Barcelona Supercomputing
Center i la UPF, l’informe
és una síntesi de les dades
existents i pretén donar
una visió coherent de la
situació general. També
és el punt de partida del
procés participatiu que
tindrà lloc fins a l’estiu
per socialitzar el debat i
elaborar la nova política
lingüística.
El model econòmic no
ajuda, perquè, basat en
sous precaris i baixa productivitat, genera més se-

gregació social i lingüística.
L’informe acadèmic recorda que totes les llengües de
dimensions semblants al
català a Europa són oficials
al seu estat i a la UE i tenen
preeminència al seu territori en relació amb les altres llengües oficials.
Desigual davant la llei
Jurídicament, el català no
té igualtat constitucional,
perquè la llengua de l’Estat és el castellà. Des de la
sentència del TC del 2010,
a més, judicialment s’ha
—————————————————————————————————

Proposa crear un
centre dedicat a les
tecnologies de la
llengua en català
—————————————————————————————————

devaluat l’autonomia lingüística de Catalunya i
s’ha prioritzat l’oficialitat
del castellà per sobre de la
protecció de les llengües
cooficials pròpies dels territoris. L’informe proposa
una reforma constitucional o una reinterpretació
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1.- Objectius
Incrementar els nivells de coneixement
col·lectiu de la llengua
Facilitar al màxim l’ús de la llengua en
tots els àmbits, parant especial atenció
als més rellevants en què la llengua té
menys presència
Potenciar l’adopció de la llengua entre
les persones que no la tenen de partida

del model lingüístic constitucional que reconegui el
caràcter plurinacional i el
plurilingüisme de l’Estat
i, mentre no sigui oficial a
Europa, l’ús també del català en la transposició de
la normativa europea, que
avui l’Estat fa exclusivament en castellà.
Immersió, millor opció
A l’escola, la immersió en
català continua sent el millor instrument per igualar l’accés al “coneixement
avançat” de català i castellà i al “coneixement funcional” d’una tercera llengua en un model únic que
no separi els alumnes per
llengua. La proporcionalitat en l’ús vehicular de llengües s’ha de valorar per objectius assolits i no per hores teòriques de docència.
Quan els alumnes avui dia
utilitzen recursos, documents i aplicacions plurilingües en la seva formació, no es pot considerar
que la llengua vehicular sigui únicament la que utilitza el docent a classe.
L’empresa se’n desentén
En l’àmbit socioeconòmic,
tot i que més del 70% de
consumidors (Estudi Emmarca’t 2020) volen més
català en l’etiquetatge,
xarxes socials, atenció telefònica, webs i publicitat,
poques empreses ho fan i
no valoren el coneixement
de català en la selecció de
personal, un fet que desin-

centiva l’interès dels no
catalanoparlants i l’esforç
dels que han après la llengua. La jurisprudència impedeix obligacions lingüístiques personals, però no
una normativa que permeti regular proporcionalment l’activitat de les
empreses pel que fa a la comunicació i a la selecció de
personal.
No és requisit per al MIR
El coneixement de la llengua catalana encara és
més imprescindible en
l’àmbit sociosanitari, on
cada any s’incorporen a
través del MIR 1.600 metges provinents de fora

de Catalunya, als quals no
es requereix el coneixement del català, però sí
que estan obligats a saber
castellà.
Minoritari en l’audiovisual
Els joves són consumidors de material audiovisual i xarxes socials, un
espai en què caldria posicionar i generar continguts en català atractius
per a ells. Pel que fa als
continguts de vídeo a petició, el català és marginal
i calen acords amb les plataformes i suport a la
producció audiovisual en
català. La CCMA ha de tenir un paper tractor, amb
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No és cap bretxa,
és un precipici
Marga Moreno

S’aproxima el 8 de Març i les qui reivindiquem la igualtat esmolem ben bé les eines perquè encara hi ha massa aspectes del tema en els quals no es progressa prou.
Com l’anomenada bretxa salarial, que ahir venia molt a
tomb perquè el 22 de febrer és el dia internacional per
recordar-la i recriminar-la. Les dades oficials, que només arriben fins al 2019 i que encara no recullen els es-

tralls que hi haurà fet la pandèmia, detallen que aquesta
distància salarial entre homes i dones és encara del
20,6% i, encara pitjor, que des del 2008 només s’ha reduït en 3,8 punts. I no és pas perquè les catalanes treballin menys. Entre altres raons, perquè moltes de les
feines més feminitzades, sovint imprescindibles, la
nostra societat no les ha sabut prestigiar ni valorar.

Pacte Nacional per la Llengua
2.- Calendari
1. Preparació del juny 2021 al gener 2022
2. Primera reunió, debat públic i procés
participatiu del febrer 2022 al juny 2022
3. Elaboració de l'acord. Tardor 2022
4. Presentació i signatura. Desembre
2022
5. Adhesions al Pacte 2023

finançament i capacitat
d’atracció d’audiències.

dedicat a les tecnologies
de la llengua en català.

Repte digital
Pel que fa al repte digital,
l’informe proposa un accés ben regulat a les dades
de text i de veu en català
per desenvolupar nous
productes i aplicacions,
així com donar suport a
solucions de codi obert
que permetin a les petites
i mitjanes empreses generar aplicacions sense
el cost d’una inversió inicial. També aposta per
augmentar la innovació
digital dels serveis públics
catalans i per la creació
d’un centre independent

Comunitat lingüística
Quant al manteniment de
la comunitat de llengua catalana, la política lingüística
efectiva és molt difícil per la
fragmentació entre autonomies. Per exemple, sentències judicials impedeixen al
govern valencià comunicarse administrativament en
la seva llengua amb Catalunya o les Balears adduint
que el valencià i el català són
llengües diferents. L’informe troba a faltar una institució conjunta i permanent
de cooperació cultural, acadèmica i governamental. ■

3.- Premisses per participar
en l’elaboració del pacte

4.- Àmbits temàtics
del debat

Reconèixer la unitat de la llengua
catalana
Compartir que ara mateix la situació és
complexa i delicada, tant a Catalunya
com a la resta del domini lingüístic
Compartir la necessitat d’actuar per
revertir la situació

Les administracions públiques
El món educatiu i de recerca
La cohesió social i l’acolliment
La cultura
L’audiovisual i els mitjans de
comunicació
El món digital i les tecnologies
de la llengua
El món socioeconòmic i laboral
La salut i els serveis
assistencials
Lleure, esport i món associatiu
Relacions entre territoris de
llengua catalana
Àmbit estatal, europeu i
internacional
Qualitat de la llengua

Crear noves eines per reforçar l’ús social de la llengua, la prioritat
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

“El gran repte que tenim és
transformar les eines existents i crear-ne de noves per
impulsar el català en un món
que ha canviat moltíssim des
que es van forjar els consensos, fa 40 anys”, afirmava
ahir el president Pere Aragonès en l’obertura de la primera reunió del Pacte Nacional
per la Llengua. El més essencial és, segons ell, reforçar
l’ús social del català amb el
màxim consens possible, que
recorda que avui és del 85%
del Parlament –el PSC, ERC,
Junts, la CUP i Catalunya en

Comú en formen part–. Representants dels cinc grups
parlamentaris eren presents
ahir al costat de representants de les entitats –sindicats, col·legis professionals,
consells, etc.– que formen
part del Consell Social de la
Llengua Catalana. Presidida
per Aragonès i amb la participació del vicepresident Puigneró, la consellera Garriga i el
secretari de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, la reunió va servir perquè els autors de l’informe el presentessin als membres. De març a

juny tindrà lloc el procés participatiu, amb presentacions
territorials, taules rodones,
jornades i conferències per
dur a terme el debat –al març
ja hi ha confirmats actes a
Manresa, Vic, Tortosa, Girona,
Tarragona, Lleida, la Seu d’Urgell, Tremp i Barcelona–. Entitats diverses com ara casals
i l’AFA també podran organitzar debats a través de les
pautes que s’ofereixen en el
web pacteperlallengua.gencat.cat, en què també es podran fer aportacions individuals. A partir de l’1 d’abril es

podran començar a presentar
propostes. L’informe assenyala propostes, però el procés participatiu pot aportarne de noves. La fase de participació finalitzarà el 30 de
juny, darrer dia per presentar
propostes. A partir d’aquí, a la
tardor, s’ha d’assolir un acord
en el marc del grup de treball
per tal de fer possible la signatura d’un document al desembre, el Pacte Nacional per
la Llengua. Aquest document
serà la base de la futura política lingüística pluriennal del
govern de la Generalitat.
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Aragonès rebutja acudir a la
conferència de presidents

a L’ordre del dia no convenç la Generalitat, que considera que la reunió de La Palma només busca una
fotografia a El cap de l’executiu coincidirà diumenge amb el rei espanyol al sopar inaugural del Mobile

El vicepresident, Jordi Puigneró; el president, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ahir, entrant a la reunió del govern ■ EFE / E.F.

Emili Bella
BARCELONA

Pere Aragonès no acudirà
a la conferència de presidents autonòmics que se
celebra aquesta setmana
a l’illa canària de La Palma
encapçalada per Pedro
Sánchez perquè considera que no té sentit participar en una reunió que “no
és de treball” sinó una trobada “per fer-se una fotografia”. Segons va lamentar ahir la portaveu de l’ex-

ecutiu, Patrícia Plaja, l’ordre dia és “clarament insuficient” i no s’hi va a fer cap
feina tangible ni concreta
a favor de la ciutadania de
Catalunya. Plaja va argumentar que quan es tracta
de defensar els interessos
de Catalunya, el govern sí
que és present en els fòrums corresponents. Sense anar més lluny, el president de la Generalitat
va assistir a l’última conferència monogràfica de
presidents, dedicada a la

lluita contra la pandèmia.
Aragonès va contactar
amb el seu homòleg de
les Canàries, Ángel Víctor
Torres, per traslladar-li els
motius pels quals no hi serà i interessar-se per la situació dels veïns afectats
pel volcà, a més de mostrar la predisposició de la
Generalitat per continuar
col·laborant en l’ajuda a
les persones afectades.
La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, sí
que va participar en les re-

Crítiques a Alsina per l’acte amb Pujol
———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Veus d’ERC, els comuns i la
CUP es van queixar ahir de
la participació del president
Jordi Pujol en l’acte sobre la
Unió Europea organitzat dilluns per la conselleria d’Acció Exterior en què també van
prendre part Artur Mas, Quim
Torra, Carles Puigdemont
(per videoconferència) i José
Montilla (en un missatge enregistrat prèviament). El cap

de files republicà a Madrid,
Gabriel Rufián, creu que si
Pujol assisteix a actes oficials
es pot arribar a “blanquejar
la corrupció”. La qüestió no es
va tractar en la reunió de l’executiu. El president Aragonès
va declinar participar en l’acte. Els comuns demanen la
compareixença de la consellera Victòria Alsina al Parlament per donar explicacions.

unions prèvies a la conferència, i és justament en
aquests contactes en què
va constatar que no calia
que Aragonès hi acudís.
“Els punts de l’ordre del dia
no han convençut, no és el
no pel no, i la prova més clara és que s’ha participat
en les reunions preparatòries”, va observar Plaja.
La Moncloa va lamentar
que l’absència del president deixarà “sense veu”
els catalans en aquesta reunió. “Entenem que en un
moment com aquest, d’especial importància pel que
fa a la recuperació econòmica, amb la modernització i transformació d’Espanya, Catalunya hi té molt a
dir i el govern té molt interès que Catalunya participi en aquest procés de
recuperació, econòmica,
de creixement i de transformació industrial”, va
assegurar la portaveu de
l’executiu espanyol, Isabel
Rodríguez.
Així doncs, Aragonès
no es veurà amb Sánchez a
La Palma, però sí que coincidirà amb el rei espanyol,
Felip VI, en el sopar inaugural del Mobile World
Congress que organitza
GSMA
diumenge
al
MNAC. L’hi acompanyarà
el vicepresident, Jordi
Puigneró. El govern sosté
que és el congrés més important del món del sector:
“Allà on hi hagi un espai de
representació d’importància per als catalans, hi serem. Ningú no condicionarà la presència del govern
català a Catalunya.”
Mentrestant, continua
sense data la pròxima trobada de la taula de diàleg.
“No hauria de trigar”, va
dir Plaja, que va adduir que
les dues parts van quedar
que mantindrien contactes discrets, fora del focus
mediàtic. ■

El Tribunal de Comptes decideix
dilluns sobre els avals de l’ICF
Redacció
MADRID

El Tribunal de Comptes
decidirà dilluns que ve si
accepta els avals de l’Institut Català de Finances
(ICF) per als càrrecs implicats en la investigació per
les despeses de l’acció exterior de la Generalitat.
Inicialment va rebutjar-ne

la validesa en considerar
que procedien de la mateixa administració involucrada en el suposat ús irregular de diners públics.
Aleshores els afectats
van recórrer contra
aquesta decisió de la instructora de la causa, Esperanza García Moreno, i ara
el tribunal, que el PSOE i el
PP van acordar renovar

l’octubre passat, prendrà
una decisió definitiva sobre els avals, de 5,4 milions d’euros.
La Generalitat, a través
de l’ICF, va aportar els
avals per cobrir els gairebé
trenta ex alts càrrecs perseguits per la maquinària
repressiva espanyola, entre els quals hi ha el president de la Generalitat Ar-

tur Mas; el seu successor i
líder de JxCat, Carles
Puigdemont; l’exvicepresident i líder d’ERC, Oriol
Junqueras, o els exconsellers Raül Romeva, Francesc Homs i Andreu MasColell. Els afectats argumenten que els avals estan emparats per una llei
aprovada pel Parlament
que continua vigent. ■

Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega i Irene Rigau,
entrant al Tribunal de Comptes el 2018 ■ ACN
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La mesa frena el vet a la llei
contra els desnonaments

a Cs i el PP volien sol·licitar un dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, la qual cosa n’hauria
endarrerit l’aprovació avui a El nou text ja ha estat reformat a petició del Tribunal Constitucional
Emma Ansola
BARCELONA

La llei d’ampliació de les
mesures urgents per fer
front a l’emergència habitacional, coneguda com a
llei antidesnonaments, es
podrà debatre i aprovar
avui després que ahir a la
tarda la mesa del Parlament rebutgés la sol·licitud de Ciutadans i el PP
de sol·licitar un dictamen
al Consell de Garanties
Estatutàries, una petició
que, en cas que hagués
prosperat, n’hauria endarrerit l’aprovació un
mes aproximadament.
La tramitació iniciada
pels grups de Ciutadans i
el PP presentava dubtes,
ja que els populars formen
un subgrup de tres membres dins del grup mixt i,
per tant, no arriben a l’entitat de grup amb cinc
membres que requereix
la petició de tramitació al
Consell de Garanties.
Tanmateix, i com va recordar el PSC a la mesa, també hi ha antecedents de

Reunió dels membres de la mesa del Parlament; al fons, la presidenta Borràs, ahir al migdia ■ ACN

tramitacions signades per
un grup mixt de tres membres, per la qual cosa els
socialistes donaven suport
a la tramitació, que finalment no va prosperar pels
vots en contra de Junts,
ERC i la CUP a la mesa.
Així, la llei, que data del
2019, arriba al ple després
d’haver estat ja reformada

a petició del Tribunal
Constitucional arran d’un
recurs que el PP va presentar en la legislatura passada. El nou redactat que
s’ha portat a terme en ponència legislativa és fruit
d’un acord entre Junts,
ERC, la CUP i En Comú
Podem, amb el suport del
grup promotor integrat

Les frases

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

“És filibusterisme
parlamentari per
aturar una llei que té
un gran consens
polític i social”

“Aquesta decisió
de la mesa és
impressionant,
sectària i contrària al
reglament”

Susana Segovia

Santi Rodríguez

DIPUTADA DELS COMUNS

SECRETARI GENERAL DEL PP

per la PAH, l’Observatori
DESC i l’Aliança contra
la Pobresa Energètica. La
nova normativa recupera
l’obligatorietat dels grans
tenidors d’oferir un lloguer social a les famílies, i
precisament aquest és un
punt, entre d’altres, que
Ciutadans considera que
no és constitucional, perquè “afavoreix l’ocupació
dels habitatges i genera indefensió als propietaris”,
afirmava ahir el diputat de
Cs Carlos Carrizosa.
Els partits que van arribar a un acord per tirar endavant la llei remarcaven
ahir la importància i la urgència que la norma es pugui aprovar després que el
2021 es registressin uns
7.000 desnonaments i que
a finals de l’any passat encara hi hagués 2.200 famílies pendents que se’ls
oferís una llar assequible.
El PSC també subratllava
que la llei és “important”
per a la ciutadania.
Des del PP, però, es condemnava la decisió de la
mesa. El secretari general
del partit –i antic membre
de la mesa–, Santi Rodríguez, qualificava la decisió
d’“impressionant i sectària”, i assegurava que és
“contrària al reglament i
a decisions anteriors de la
mesa”. A més, avançava
que la posició “tindrà resposta”. Vox, d’altra banda,
estudia si presenta un recurs directament al Tribunal Constitucional com ja
va fer el PP. ■

Riera ja ocupa la cadira
de Juvillà al Parlament
a El diputat de la CUP

és escollit secretari
tercer de la mesa
amb 71 vots a favor

E.Ansola
BARCELONA

El diputat de la CUP Carles Riera ja és el nou secretari tercer de la mesa del
Parlament, en substitució
de Pau Juvillà. El ple de la
cambra va validar la seva
candidatura després que
Juvillà presentés la renúncia a causa d’un problema
de salut, com van anunciar els anticapitalistes en
un comunicat. En el ple
efectuat ahir Riera va rebre 71 vots. En la votació,

que es va fer amb vot secret en urna, també va rebre suports la diputada de
Vox María García, amb 11
vots, i es van registrar 46
vots en blanc i un de nul, el
d’una papereta amb el
nom de Jordi Turull escrit.
Poques hores abans
que el diputat de la CUP
accedís al seu escó de la zona presidencial de l’hemicicle, la formació anticapitalista explicava que Riera
continuarà el treball de Juvillà en “defensa de la sobirania del Parlament” i en
temes de “transparència”
pel que fa a les dietes dels
diputats i els alts càrrecs,
un tema que continua
pendent d’acord entre els
grups. També en el cas de

les llicències d’edat, que
estan suprimides però encara hi ha pendent un informe de com es gestionaran les ja concedides i les
que havien estat ja autoritzades.
Quant a la sobirania de
la cambra, els anticapitalistes volen fer valer el dret
a “poder parlar de tot” a la
cambra catalana, en un
context en què darrerament el Tribunal Constitucional tornava a “anullar resolucions favorables
a reprovar la corona” i a
debatre l’autodeterminació. “Seguirem treballant,
ara amb en Carles, per defensar els drets materials
dels catalans, per defensar
els drets nacionals i garan-

El diputat de la CUP Carles Riera ocupava ahir la secretaria tercera de la mesa ■ ACN

tir aquesta sobirania parlamentària i del poble català”, afirmaven.
D’altra banda, Pellicer
revelava que la CUP anunciarà dissabte els següents
passos en la situació jurídica de Juvillà i la seva substitució en el ple, si bé ha re-

cordat que encara estan
damunt de la taula les mesures cautelars contra la
retirada del seu escó presentades pel Parlament.
“Anirem pas a pas, hem de
ser molt prudents de cara
a cada nou escenari”, va
indicar el diputat de la

CUP. Una altra qüestió
que preocupa la CUP és el
compliment estricte del
pacte antifeixista i el cordó sanitari que es va aplicar a Vox en el Parlament
a l’inici de la legislatura i
que han de recordar a altres diputats. ■

