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Alerten la comunitat
internacional de l'ofensiva
política contra el català
La Societat Catalana de Sociolingüística denuncia que Espanya
incompleix els tractats internacionals que obliguen a respectar la
diversitat lingüística
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La Societat Catalana Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC), ha fet pública una declaració (pdf) per denunciar l'ofensiva política
contra la llengua catalana per part d'Espanya i ha demanat als organismes
i societats científiques que fan arribar les seves peticions a la Unesco i al
Consell d'Europa que els traslladin aquests fets perquè 'investiguin, i en el
seu cas, condemnin formalment' les polítiques que 'busquen de manera
expressa i sostenible perjudicar la llengua catalana'. La declaració, a títol
informatiu, també denuncia que s'estan incomplint els tractats
internacionals que obliguen a respectar la diversitat cultural i lingüística
dels parlant de llengües minoritàries.
El manifest denuncia que Espanya vulnera l'esperit dels drets fonamentals
a la diversitat cultural continguts en l'ordenament jurídic internacional i
que actua contra la missió de l'Unesco de 'crear condicions propícies per a
un diàleg entre les civilitzacions, cultures i els pobles fundats en el respecte
dels valors comuns'.
El text explica les polítiques de l'estat espanyol, en referència a la Llei
Wert, i dels governs valencià i balear contra la llengua catalana. Del govern
balear destaca que pressiona pares i professors perquè s'incrementi l'ús del
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castellà a les aules i que ha eliminat el requisit del coneixement del català

VilaWeb

entre els funcionaris de l'administració, mentre que del valencià denuncia
que només atén el 25% de la demanda de les famílies que volen un
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ensenyament en català per als seus fills.
A 47.011 persones els agrada VilaWeb.

A més, la declaració alerta que l'executiu d'Alberto Fabra ha promogut
durant anys la consideració del 'valencià' com a llengua separada del català
i que no reconeix la titulació universitària de filologia catalana; i no passa
per alt la recent denominació del LAPAO al català que es parla a l'àrea
oriental de l'Aragó.
D'altra banda, la Societat Catalana de Sociolingüística demana al Consell
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d'Europa i al seu Comitè d'Experts que, davant la propera presentació del
quart informe sobre l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües
Regional o Minoritàries, estudiïn 'de manera meticulosa' les polítiques dels
governs autonòmics respecte el català.

Portada ACN Lletres Tecnologia Música Finances Locals In English VilaWeb TV Canals VW TV Altres TV L'Internauta a l'iTunes Mail
Obert Editorial Blocs Opinió contundent Anàlisi Dels lectors Portada Què és? Apuntar-s'hi Gestió Ajut Blocs Correu Revista
mensual Contacte Implicats Amb independència ANC Cetrencada Inspira Mètode Núvol Tornaveu Cercle Català de Negocis Veu de Mallorca Fòrums a
Facebook a Twitter Xat Enquestes Debats 15anys Capde7mana Cursos Diari Escola EscolesenXarxa Estudia.cat Visites redacció Botiga Correu Apps
Mòbils Nosaltres.cat Edicions PDF Llibre d'Estil Oratge Biblioteca Hemeroteca Butlletí Espai Vilaweb Cursos La nova redacció Lloguer espais Visites
escoles Habitatge Compra/Venda Feina Agenda Serveis Vehicles L'Aparador Catanyol 15 anys Història Tu i VilaWeb Aquell dia
Versió mòbil Publicitat Mapa web Contacte Qui som Avís legal Privacy Policy

Reportatges

Partal, Maresma & Associats, S.L.
Ferlandina 43 08001 Barcelona 93.442.64.39

Produït per gnuine

http://www.vilaweb.cat/noticia/4133105/20130710/alerten-comunitat-internacional-lo... 11/07/2013

La Societat Catalana de Sociolingüística alerta la comunitat internacional de l'"ofen... Pàgina 1 de 2

10.07.2013 - 20.15 h

La Societat Catalana de Sociolingüística alerta la comunitat
internacional de l'"ofensiva política" contra el català
La declaració denuncia que l'Estat incompleix els tractats internacionals que obliguen a respectar la di
lingüística

ACN · ID 719752

Barcelona (ACN).- La Societat Catalana Sociolingüística, filial de l'Institut d'Estudis
(IEC), ha fet pública una declaració per denunciar "l'ofensiva política" contra la llen
catalana per part de l'Estat i ha demanat als organismes i societats científiques que
les seves peticions a la Unesco i al Consell d'Europa que els traslladin aquests fets
"investiguin, i en el seu cas, condemnin formalment" les polítiques que "busquen de
expressa i sostenible perjudicar la llengua catalana". La declaració, a títol informat
denuncia que s'estan incomplint els tractats internacionals que obliguen a respecta
diversitat cultural i lingüística dels parlant de llengües minoritàries.
El manifest denuncia que l'Estat vulnera l'esperit dels drets fonamentals a la diversitat cultural continguts e
jurídic internacional i que actua contra la missió de l'Unesco de "crear condicions propícies per a un diàleg e
civilitzacions, cultures i els pobles fundats en el respecte dels valors comuns".
El text explica les polítiques de l'Estat, en referència a la Llei Wert, i dels governs valencià i balear contra la
catalana. Del govern balear destaca que pressiona pares i professors perquè s'incrementi l'ús del castellà a
ha eliminat el requisit del coneixement del català entre els funcionaris de l'administració, mentre que del va
que només atén el 25% de la demanda de les famílies que volen un ensenyament en català per als seus fills
A més, la declaració alerta que l'executiu d'Alberto Fabra ha promogut durant anys la consideració del 'valen
llengua separada del català i que no reconeix la titulació universitària de filologia catalana; i no passa per al
denominació del LAPAO al català que es parla a l'àrea oriental de l'Aragó.
D'altra banda, la Societat Catalana de Sociolingüística demana al Consell d'Europa i al seu Comitè d'Experts
propera presentació del quart informe sobre l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regional o Minor
estudiïn "de manera meticulosa" les polítiques dels governs autonòmics respecte el català.
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L'IEC denuncia davant la comunitat científica
internacional "l'ofensiva política contra el català"
per part del PP
Envia una carta a societats científiques de tot el món alertant que el "Regne
d'Espanya incompleix" tractats internacionals sobre diversitat lingüística
ARA Barcelona | Actualitzada el 10/07/2013 18:10

La Societat Catalana de
Sociolingüística (SOCS), filial de
l'Institut d'Estudis Catalans
(IEC), ha enviat una carta a
societats científiques i revistes
internacionals per denunciar
"l'ofensiva política contra l'ús de
la llengua catalana per part dels
organismes del Regne
d'Espanya". En la missiva,
demana a la "comunitat
científica internacional" que forcin la intervenció de la Unesco i del
Consell d'Europa davant de l'incompliment per part de l'estat espanyol
dels "tractats internacionals que obliguen a protegir i respectar la
diversitat cultural i lingüística i els drets dels parlants de llengües
minoritàries".
L'IEC creu que la Unesco i el Consell d'Europa haurien d'investigar i
condemnar formalment aquestes polítiques "impulsades pel PP" des
de diversos organismes, com el govern central, governs autonòmics i
municipis. La SOCS enumera en la seva missiva mesures recents com
la declaració del català com a llengua aragonesa pròpia de l'àrea
oriental (LAPAO) per part del govern d'Aragó o la "desarticulació de
les línies educatives que usen el català com a llengua vehicular" per
part dels governs valencià i balear. Hi afegeix el tancament de les
emissions de TV3 al País Valencià.
També denuncia la tramitació a les Corts del projecte de llei de
reforma educativa del govern espanyol, que, diuen, "aspira a marginar
el català dels programes educatius en les regions on està actualment
en condicions de cooficialitat amb el castellà".
Per tot això, la SOCS creu que "el Regne d'Espanya està incomplint"
tant la Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries com les
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recomanacions que el 2005 i el 2008 va fer el Comitè de Ministres del
Consell d'Europa a l'estat espanyol perquè "apliqui un marc jurídic
específic que protegeixi el català i l'aragonès d'Aragó, usant
exactament aquestes denominacions".
"Atès que l'estat espanyol ha de lliurar el seu quart informe sobre
l'aplicació de la Carta Europea de les Llengües Regionals o
Minoritàries al Consell d'Europa el juliol del 2013, demanem a aquest
Consell i al seu comitè d'experts que estudiïn de manera meticulosa les
polítiques portades a terme pels governs autonòmics pel que fa a la
llengua catalana. Les actuacions susdites també contravenen l'esperit
de la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural i
Immaterial", afegeixen.
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