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Clam per la unitat i 
l’oficialitat del català 

 Una vintena d’entitats reivindiquen el dret a viure plenament en català i 
en lamenten la desigualtat legal 

 

La Norma, figura creada als vuitanta per defensar el català ACN. 

 

R.M.B - BARCELONA 
Una vintena d’entitats dels Països Catalans associades al col·lectiu Enllaçats 
per la Llengua va recordar ahir, a través d’un manifest, que cal destacar el 
valor del català i continuar lluitant contra la minorització creixent de la llen-
gua. Sindicats i associacions com Ustec, Instersindical, Plataforma per la 
Llengua, Associació d’Amics de la Bressola, Associació Cultural del País 
Valencià, Òmnium Cultural de l’Alguer i Docents per la República, entre 
d’altres, van presentar un manifest en què recorden que la catalanoparlant és 



una comunitat lingüística amb la major part del seu domini lingüístic dividit 
entre diversos estats “en el si dels quals constituïm una minoria no explícita-
ment reconeguda”, segons el text. I els estatuts de les comunitats autònomes 
de llengua catalana no han legislat l’obligatorietat del coneixement de la llen-
gua pròpia, fet que “ha instaurat el principi de desigualtat legal entre ciuta-
dans en matèria lingüística”, lamenten. 

Aquesta desigualtat es dona també en les legislacions francesa i italiana, aler-
ten, fet que té com a conseqüència que “els drets lingüístics de les comunitats 
de llengua catalana no es puguen exercir de manera igualitària en aquells 
estats on les persones catalanoparlants constitueixen un grup minoritzat”. A 
causa d’això creix la minorització del català, sobretot entre els més joves. Per 
tot plegat les entitats signants del manifest reivindiquen la unitat, el reconei-
xement i l’oficialitat del català en tot el seu domini lingüístic. Afirmen que 
treballaran per aconseguir “el dret irrenunciable a poder viure plenament en 
català” i combatre les polítiques discriminatòries envers el català que condi-
cionen les eleccions lingüístiques dels parlants. Defensen polítiques lingüísti-
ques basades en l’equitat, que el català sigui la llengua vehicular a l’escola, i 
que es promogui el català perquè sigui la llengua de defecte en el lleure juve-
nil. 

LA FRASE 

Creix la minorització de la llengua i avança el procés intencionat de 
substitució 

Manifest d’Enllaçats per la Llengua 

     
 
 
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1944894-clam-per-la-unitat-i-l-
oficialitat-del-catala.html 


