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CERTIFICO
Que el Ple, en sessió ordinària del dia 9 de setembre de 2019, i a resultes de
l'aprovació de l'acta de la sessió, ha aprovat per majoria absoluta amb dinou vots
a favors dels grups municipals JXCAT, GUANYEM GIRONA i ERC-AM i en contra
dos de C'S i sis abstencions del PSC-CP.
"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, com també ho és en sectors concrets
com l'empresarial, el judicial o l'audiovisual.
D'entrada, l'última enquesta d'usos lingüístics de la Generalitat (2018) mostra una
realitat preocupant: si bé l'any 2003 un 46% de la població de Catalunya usava el
català com a llengua habitual, ara ho fa només el 36,1%. Mentre la proporció de
gent que declara saber parlar la llengua ha augmentat fins als nivells previs a
l'última gran onada migratòria, el seu ús social ha retrocedit de forma manifesta.
Existeixen altres indicadors que corroboren la complexa situació en què es troba la
llengua catalana. Primerament, l'ús que en fa el jovent: segons l'últim informe de la
Plataforma per la Llengua (2019), en les zones urbanes de Catalunya només el
14,6% de les converses dels alumnes de secundària al pati són en català. Aquesta
situació podria complicar-se encara més a causa dels nous hàbits d'oci de les
generacions més joves, que han substituït la televisió per uns mitjans telemàtics on
el català és residual.
La llengua catalana disposa d'un protagonisme fins i tot menor en el món del
cinema: l'any 2017, només un 4,5% de l'oferta de pel·lícules en els cinemes
catalans era original, doblada o subtitulada en català. Al mateix temps, en la seva
darrera convocatòria, el 78% de les subvencions de l'Institut Català de les Empreses
Culturals (ICEC) de la Generalitat de Catalunya s'ha concedit a obres audiovisuals
que no són en versió original en català.
Un altre camp especialment preocupant és el de l'etiquetatge comercial. A
Catalunya, la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
estableix que com a consumidors tenim dret a rebre en català les "informacions
necessàries per al consum, l'ús i el maneig adequats dels béns i serveis"; una
legislació que incompleix el 90% dels productes comercialitzats a Catalunya,
vulnerant així els drets lingüístics que ens són propis. El dret a l'etiquetatge en la
llengua pròpia el gaudeixen nombroses comunitats lingüístiques més petites o
comparables a la catalana arreu d'Europa i del món.
En últim lloc, però no per això menys important, destaca la discriminació de la
llengua catalana en l'univers judicial. Concretament, només un 7,7% de les
sentències dictades a Catalunya són en català, una xifra que ha caigut de forma
considerable en els últims anys. Sorprenentment aquesta no és la dada més
inquietant, ja que segons fonts del GESOP, sis de cada deu parlants habituals de
català a Catalunya creuen que respondre en català a un jutge que els ha parlat en
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castellà els pot perjudicar.
A aquests punts cal sumar les crítiques del Consell d'Europa, que en cinc informes
consecutius ha denunciat l'incompliment sistemàtic per part de l'Estat espanyol de la
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que obliga els països
signants a garantir l'ús d'aquestes llengües en àmbits com la justícia o
l'administració pública. Entre altres coses, l'organització internacional insta l'Estat
espanyol a augmentar el percentatge de personal judicial competent en llengua
catalana. Cal recordar que l'article 33 de l'Estatut obliga als professionals de l'àmbit
judicial que exerceixen a Catalunya a tenir un "nivell adequat i suficient" de català i a
garantir el dret d'opció lingüística.
En definitiva, la llengua catalana, tot i tenir més de deu milions de parlants i ser la
catorzena llengua més parlada de la Unió Europea, està exposada a una sèrie de
complexitats, entrebancs i vexacions que posen en perill la seva salut a llarg termini.
La situació no sembla millorar amb el govern de Pedro Sánchez: Espanya segueix
renunciant a demanar l'ús del català al Parlament Europeu, un 64,6% de les pàgines
web propietat de l'Estat no contenen cap informació en català i les normes que
releguen el català augmenten de forma preocupant.
Davant aquesta realitat, des dels consistoris hem de fer una aposta clara per la
llengua catalana, impulsar de forma decidida el procés de normalització lingüística tant en les activitats de l'Ajuntament com en la resta d'àmbits de la població- i donar
suport ferm al català sobretot en aquells espais on viu una situació més complicada;
i tot això ho hem de fer sumant els nostres esforços als de la Generalitat de
Catalunya i als d'altres organismes nacionals i locals.
Per tot això, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple
municipal l'adopció dels següents

1. Refermar el compromís de l'Ajuntament amb l'ús i promoció del català en tots els
àmbits de la ciutat, juntament amb la defensa dels drets lingüístics dels gironins i
gironines.
2. Iniciar una campanya des del consistori per a informar i conscienciar la ciutadania
sobre els seus drets lingüístics i sobre com procedir en cas de vulneració dels
mateixos, aprofitant els recursos ja existents a escala local i nacional.
3. Estudiar i presentar, en un termini màxim de sis mesos, una línia d'ajuts,
bonificacions o reconeixements per aquelles sales de cinema de la ciutat que
apostin de forma decidida per oferir pel·lícules originals, doblades o subtitulades en
català.
4. Dissenyar i presentar, en el termini de sis mesos, un pla d'actuació per a
promoure que els comerciants de la ciutat incrementin el nombre d'estoc etiquetat
en català, a través de mesures com facilitar-los el contacte amb proveïdors de la
zona o estudiar una línia de contraprestacions com ara subvencions o distintius.
5. Vetllar perquè la retolació dels negocis que obrin a la ciutat sigui, sempre que
sigui possible, com a mínim en català, en compliment de l'article 32.3 de la Llei de
Política Lingüística.
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6. Donar compliment a les mocions en favor de la defensa i promoció de la llengua
aprovades anteriorment en el si d'aquest Ple.
7. Recuperar la figura del tècnic/a de dinamització lingüística de l'Ajuntament, per
així tenir una persona dedicada a concretar i supervisar les accions anteriorment
descrites i normalitzar l'ús del català entre les comunitats i àmbits més sensibles.
8. Comunicar aquest acord a la Plataforma per la Llengua, al Consorci per a la
Normalització Lingüística, a l'ADAC, a Òmnium Gironès, a la resta d'entitats del
municipi en defensa de la llengua i la cultura catalanes i a les principals
associacions de municipis catalanes."
I perquè així consti i assorteixi els efectes oportuns, expedeixo aquest certificat d'ordre i
amb el vistiplau l'alcaldessa presidenta.
Vist i plau
L'alcaldessa presidenta
Marta Madrenas i Mir

Traspassat a signatura en data 10 de setembre de 2019

APROVAT

