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Unanimitat Aprovat Per 11 Vots A Favor 

(Enriqueta Bosch Pascual, Ferran Chacon 

Gost, Isaac Romero Casals, Jordi Batriu Font, 

Jordi Bruch Franch, Josep Vila Sucarrats, M 

Gloria Borralleras Soler, Montserrat Boladeres 

Bach, Montserrat Juvanteny Canal, Pere Vila 

Vilalta, Vanessa Gomez Pedragosa) 

SESSIÓ ORDINÀRIA 

PLE 

Data: 17 de novembre de 2021 

Àrea: SECRETARIA 

Expedient núm. 1029-000025-2021 

 
Títol de l’acord: 
 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA RAP 
 
 
Text de l’acord: 

 
MOCIÓ EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA - RAP 
 

Defensar la llengua catalana hauria de ser una obligació per a qualsevol persona 
amb una mínima estima cap al nostre país i territori. És una part essencial de què 
ens fa ser com a poble.  
 

El nostre entorn més immediat ens pot fer pensar que el català és una llengua 
fortament consolidada; una impressió que, amb les dades a la mà i 
malauradament, s'allunya de la realitat. El cert és que la situació del català és 
encara especialment crítica en moltes zones dels Països Catalans, i aquests 
últims anys hem vist com pateix una davallada important en sectors com el 
comerç, l’educació, institucions públiques i privades, el carrer, l’audiovisual, el 
judicial..., on el català es veu agreujat.  
 

Moltes persones veuen el català com una llengua acadèmica, allunyada del món 
del lleure i les relacions personals. Tots els qui ens hi relacionem en el dia a dia (a 
casa, a l’escola, en el temps lliure...) som fonamentals en la transmissió de la 
consciència lingüística: som els referents. 
 

Per tot això, considerem indispensable que la societat catalana prengui 
consciència de la necessitat d’un canvi urgent que capgiri la situació actual de 
regressió dels drets lingüístics i, sobretot, de la cohesió social del nostre país. 
Es necessita el compromís, la voluntat i l’acció de tothom perquè el català sigui la 
llengua de referència del nostre país. 
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Per tant,  
 
Atesa la vigència de la llei 1/98 de política lingüística de la Generalitat de 
Catalunya. 
 

Atès que el català cada cop més es percep com una llengua de segon nivell i que, 
conseqüentment, s’ha de protegir i potenciar. 
 

Atès que a Catalunya hi ha diverses plataformes en defensa de la llengua 
catalana. 
 

Atès que en el darrer informe de Política Lingüística, elaborat per la Direcció 
General de Política Lingüística i que permet, entre altres dades, conèixer la 
situació de la llengua catalana en diversos àmbits, constatem que l’índex del 
coneixement del castellà frega el 100% en totes les franges d’edat, que l’emissió 
televisiva és en llengua castellana a 9 dels 10 canals més vistos a Catalunya, que 
tan sols un 7,7% de sentències judicials són en català, així com un 9,39% de 
documents notarials o un 8,79% dels documents mercantils que es redacten, 
dades que permeten constatar la desigualtat existent, en benefici de la llengua 
castellana.  
 
Atès que en l’informe presentat fa pocs dies pel Departament d'Educació mostra 
una davallada significativa de l'ús del català als centres educatius on es constata 
que tan sols el 46,8% dels professors d’ESO de Catalunya s’adrecen sempre en 
català als alumnes. 
 
Demanem al ple l’adopció dels següents 
 

Acords 
 

Primer.- Refermar el compromís de l'Ajuntament amb l'ús i promoció del català en 
tots els àmbits del municipi, juntament amb la defensa dels drets lingüístics dels 
seus habitants. 
 
Segon.- Reconèixer i declarar la unitat de la llengua catalana, sense que aquest 
fet suposi menystenir altres denominacions existents. 
 

Tercer.- Treballar per tal que el conjunt de la nostra societat faci seu el patrimoni 
que representa la llengua catalana en la immersió lingüística, afavorint el seu 
coneixement, protegint-los d’atacs i aprofundint en el seu desenvolupament, 
sempre amb esperit de millora i mai de renúncia, des de l’exercici de les nostres 
funcions i responsabilitats.  
 

Quart.- Rebutjar qualsevol mesura que imposi impediments normatius, 
administratius, tècnics o socials als ciutadans, on aquesta llengua és oficial de 
poder viure amb normalitat i amb garanties aquesta unitat lingüística. 
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Cinquè.- Adherir-nos a la Plataforma per la Llengua Catalana. 
 

Sisè- Instar al Govern de l'Estat a reconèixer públicament i oficial la unitat de la 
llengua catalana, a corregir els serveis, ens i polítiques públiques que la 
qüestionen i a vetllar perquè cap institució pública o empresa privada de l'Estat 
espanyol fomenti el secessionisme lingüístic català en la seva activitat. 
 

Setè.- Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al 
Parlament de Catalunya, al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al 
Senat, així com a la Plataforma de la Llengua Catalana. 
 
 
Jordi Bruch Franch 
Alcalde 
 
 
Document signat electrònicament 
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