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PROPOSTES DE COMPROMÍS POLÍTIC PER ALS PARTITS QUE CONCORREN A LES ELECCIONS DE L'1 
DE NOVEMBRE DE 2006. 

PROPOSTES RESPOSTES 
  CIU PSC ERC PP ICV-EUiA 
General           
1 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
2 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
3 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon SÍ/NO (Annex 4) 
4 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon Annex 4 
Àmbit socioeconòmic           
5 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
6 Annex 1 Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
7 Annex 1 Annex 2 D'acord(Annex3) No respon Annex 4 
8 Annex 1 Annex 2 D'acord(Annex3) No respon Annex 4 
9 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
10 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon Annex 4 
11 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon Annex 4 
Cinema, audiovisual i altres 
expressions culturals           
12 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon NS (Annex 4) 
13 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
14 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
15 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord  
16 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
Mitjans de comunicació           
17 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
18 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon NO  
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Ensenyament i món universitari           
19 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
20 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
21 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
Acollida lingüística           
22 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
23 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord (Annex4) 
24 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
25 No (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon NO (Annex 4) 
Toponímia           
26 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 

Funcionariat, administració de 
justícia i administració de l'Estat           
27 D’acord (Annex 1) Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
28 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
Coordinació amb la resta dels 
Països Catalans           
29 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
30 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
Garantia dels drets lingüístics           
31 D'acord Annex 2 D'acord(Annex3) No respon D'acord 
 
 
 
 
Annex 1. Comentaris de CiU als següents punts: 
5. Considerem que són dos punts diferents. 
La primera part (fins el punt), d’acord 
La segona part, d’acord. Considerem que es pot impulsar a través d’iniciativa parlamentària a Madrid. 
 
6. Sobre aquest punt, apostem per tirar-lo endavant de manera sectorial i amb calendaris diferenciats. Cal començar per aquells àmbits 
en què pugui ser més fàcil el compliment. 
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7. Apostem perquè l’ús del català en opis i tanques publicitàries sigui una de les clàusules del plec de condicions dels concursos on 
s’adjudiquen aquests suports, i per tant, que el fet que en la publicitat s’empri el català doni punts de millora per a l’adjudicació. 
 
8. Actualment hi ha una important batalla entre els mitjans de comunicació per repartir-se el pastís publicitari. Actualment, TV3 no és 
líder d’audiència, i per tant, està en una situació de debilitat. Cal apostar per una TV3 líder d’audiència, cosa que la faria més atractiva de 
nou per al mercat publicitari, i per tant, amb una major posició de força per demanar que els anuncis s’emetessin en català. Així mateix, 
es donaran facilitats (servei de traducció) als anunciants perquè utilitzin el català i s’aplicarà una discriminació a favor de la llengua 
catalana (millors franges horàries, per exemple). 
 
9. Caldria afegir: “...de les empreses, i de manera molt prioritària les públiques i les concessions, que operen a Catalunya”. 
 
10. Sí que hi estem d’acord, però ho veiem molt complicat. Malgrat això, no renunciarem a cap iniciativa, per petita que sigui, que 
permeti donar a entendre que hi ha mercat en català per a aquests productes. 
 
13. D’acord.  Malgrat això, l’experiència de la Llei de Política Lingüística de l’any 1998 en tot allò que fa referència al món del cinema, ens 
permet manifestar que, tot i poder ser una bona mesura, sense un acord propi amb les distribuïdores (majors) i exhibidors, podria acabar 
sent del tot estèril. 
 
18. D’acord, però després de força temps aplicant mesures d’ajuda als mitjans de comunicació, com la que es proposa, obrirem diàleg 
amb els principals beneficiaris d’aquests ajuts per veure quines noves mesures els poden mantenir a ells com a agents principals de l’ús 
del català i a més a més, permetin incorporar-ne molts més. 
 
25. La mesura no es pot portar a terme. No podem condicionar els permisos de treball al coneixement del català, ja que només tenim la 
competència executiva en l’atorgament dels permisos. Hem estudiat els processos de “contracte amb la immigració” que estableixen 
països com el Quebec i el Canadà. Tots dos condicionen el permís de treball al coneixement del francès i l’anglès respectivament. Aplicant 
aquestes mesures al nostre marc legal, des de CiU fomentarem el coneixement del català entre els immigrants a través del Contracte de 
drets i deures. 
 
27. Totes aquelles mesures que ajudin a potenciar el català al món de la justícia les considerem positives. I evidenciarem clarament que 
conjuntament amb la immigració, la justícia és on més esforç cal fer per a la normalització del català. 
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Annex 2. Comentaris del PSC. 
(El candidat del PSC, José Montilla, ha fet arribar una carta a la Plataforma per la Llengua en la qual declina respondre amb un sí o un no i 
en què s’expressa en el sentit següent:) 
 
Ens hem llegit atentament l’exhaustiu qüestionari que ens heu fet arribar. Els punts que hi plantegeu són molt importants i demanem una 
reflexió més àmplia que el simple sí o no que ens demaneu.  
 
És per això que creiem més adequat fer-vos arribar els dos documents en què es detallen els nostres posicionaments en aquesta matèria. 
D’una banda, el document ‘Una nova política lingüística per a uns escenaris nous’, que és el nostre programa electoral de Política 
Lingüística. De l’altra, el document ‘La situació Lingüística a Catalunya i la seva projecció a Espanya’, editat per la Fundació Campalans, 
fruit del debat d’un equip de treball que ha estat una de les bases per a l’elaboració del nostre programa. També podeu consultar totes les 
referències que hi ha en matèria de Política Lingüística en el nostre programa electoral general. 
 
 
 
Annex 3. Comentaris d’ERC. 
(El candidat d’ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha fet arribar una carta a la Plataforma per la Llengua en què manifesta que estan 
“absolutament d’acord” amb les 31 propostes presentades:) 
 
Com sempre, les vostres propostes per a la propera legislatura són rigoroses, engrescadores i plenes de sentit comú. 
 
Pel que fa a les 31 propostes en concret, hem de dir que hi estem molt d’acord, en totes, absolutament, i la majoria de propostes formen 
part del nostre programa electoral en matèria de política lingüística, que tenim intenció de desplegar, si tot va bé, a la propera legislatura. 
 
 
 
Annex 4. Comentaris d’ICV-EUiA als següents punts: 
4. Sí a la primera part. No a la segona: la llengua té un nom, català (art. 6.1. EAC); té denominacions populars: català, valencià i altres; 
no ens valen invents com "català/valencià" que només impliquen cessió inútil i confusió. 
 
5. 1) Moltes institucions han assumit aquest compromís (una altra cosa és que es compleixi) com a mesura de foment per a un 
compliment efectiu de la LPL. 2) Les instruccions d'ús en català formen part del desplegament de la LPL. [ART. 34] 
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7. La legislació andorrana no és la catalana. L'art. 35 parla de mesures de foment per fer del català la llengua d'ús normal del sector i en 
aquest sentit s'hauria de treballar. 
 
8. Incentivar i acordar.     
 
9. Desplegament de la LPL. 
    
10. La LPL i l'Estatut del Consumidor ho haurien d'emparar. Les administracions públiques ho haurien d'incloure en els seus concursos i 
adjudicacions. En termes generals, foment, acords i pactes amb l'objectiu de fer complir la llei, abans de recórrer a les sancions, però 
sense descartar-les, tal com prescriu la llei.    
11. Foment, acords i pactes amb l'objectiu d'avançar, sense descartar la legislació.    
12. Els intents legislatius previs no han reeixit i els negociats tampoc gaire.     
13. Les mesures són millor que les sancions. Amb tot, ni les unes ni les altres s'han demostrat eficaces. 
    
14. En la mesura que les empreses ho vulguin serà possible. No creiem que la legislació tingués més èxit que fins ara. 
 
16. Diferenciar entre llengua i cultura. La nostra identitat lingüística no ha d'excloure altres expressions culturals. La llengua ens 
singularitza com a cultura, però hi ha expressions artístiques no vinculades a la llengua i d'altres expressades en altres llengües que, tot i 
no ser literatura catalana sí poden formar part de la cultura catalana. 
    
 
 
 


