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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR - AMUNT AL/A LA PLE
MUNICIPAL DEL DIA 21/01/2022 REFERENT A LA DEFENSA DE LA COHESIÓ SOCIAL, LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS I EL CATALÀ

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La llengua catalana és l’eix vertebrador dels Països Catalans: uneix els parlants de diferents territoris, tota una
comunitat lingüística. Va ser un instrument d’atac i motiu de repressió per a qui la parlava durant el franquisme i
altres períodes històrics, però va sobreviure gràcies a la resistència, la desobediència i la voluntat dels parlants
per mantenir-la. Avui, però, es troba en una situació de retrocés preocupant, tal com apunten diferents estudis,
com ara el recent informe anual de la Plataforma per la Llengua. Aquest informe constata que als Països Catalans
s’han perdut mig milió de parlants habituals des del 2005. Al conjunt dels Països Catalans els parlants de català
no superen el 32,4%. Un dels fenòmens que expliquen aquest retrocés és que les persones catalanoparlants
canvien de llengua de forma habitual quan algú els parla en castellà; 8 de cada 10, segons aquest informe.
Aquestes persones que canvien de llengua ho justifiquen per un suposat respecte, bona educació o perquè
pensen que no els entendran. Ni parlar català als Països Catalans es pot considerar de mala educació o una falta
de respecte, ni és cert que no ens entendran, tal com demostren les estadístiques (segons les diverses enquestes
d’usos lingüístics, més d’un 90% de la població entén el català a tots els territoris de parla catalana).
Aquest informe de la Plataforma també posa xifres a les denúncies per discriminació dels drets lingüístics de les
persones catalanoparlants, que han crescut un 229% en vuit anys, fins a arribar a les 1.303 denúncies el 2020.
Parlar català ha esdevingut el quart motiu de discriminació a Barcelona, segons l’Observatori de les
Discriminacions de l’Ajuntament de la ciutat. En l’espai públic aquestes denúncies es donen especialment en l’
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àmbit de la salut, però també s’observa com en el marc de la justícia l’ús del català és molt baix, amb un 20,6% de
sentències redactades en català, o com al País Valencià només un dels 214 jutjats funciona habitualment en
català. A més a més, cal afegir-hi, també, la presència baixíssima del català en els mitjans de comunicació, el
cinema, les plataformes de vídeo o les xarxes socials en general. Tot plegat, fa que tinguem una tendència molt
preocupant, perquè l’ús social de la llengua ha anat retrocedint entre infants i adolescents, que veuen el català
com una llengua acadèmica, allunyada del món del lleure i de les relacions personals. Només un 16,3% dels joves
de 15 a 29 anys diuen que comencen sempre les converses en català. Aquesta situació posa en perill seriós la
supervivència de la llengua. La immersió lingüística ha demostrat que pot ser un model de cohesió social eficaç, i
ha aconseguit amb cert èxit establir el català com a llengua vehicular a les escoles, apresa per tot l’alumnat de
tots els orígens. D’aquesta manera, la llengua ha actuat com a element cohesionador i anivellador social, en la
mesura que ha contribuït a reduir les diferències de l’alumnat per raó de classe i origen. I és per aquest èxit, allà
on és el model imperant, i per la funció social de la llengua, que la immersió lingüística és només una realitat en
una part de la nació i un motiu d’atac constant. Ara bé, les dades ens demostren que la immersió lingüística avui
no s’està duent a terme en tots els entorns educatius, amb la connivència de qui governem les administracions
públiques. Lluny de treballar per implementar aquest model arreu dels territoris de parla catalana, estem
permetent ingerències a un model que considerem d’èxit i que representa un model de país cohesionador i
menys discriminador. Tot i les preocupants dades que parlen d’un retrocés de l’ús del català a l’escola els atacs no
han cessat. Quan l’Estat espanyol ataca de manera sistèmica la nostra llengua ho fa per debilitar la nostra cohesió
social, el principi d’igualtat d’oportunitats i la construcció nacional del nostre poble. L’últim és el del Tribunal
Suprem, que ha imposat a Catalunya l'obligatorietat del 25% de classes en castellà, un atac directe a la nostra
llengua i esquerda el consens ampli entorn de la necessitat d’una immersió lingüística real.
Als Països Catalans s’hi parlen més de 300 llengües. D’entre totes aquestes llengües, només dues gaudeixen de la
potència i la força d’un estat al darrere: el castellà i el francès. Mentrestant, el català, la llengua pròpia, veu perillar
la seva situació per culpa dels poders polítics, econòmics i mediàtics. No volem menysprear cap llengua, volem
conviure amb totes, però no volem perdre la nostra.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
PRIMER.- Promoure, de forma conjunta amb les entitats per la llengua, un pacte municipal per a l’ús del català: A
Reus, en català, en el qual s’impliquin persones i entitats dels àmbits cultural, social, econòmic, etc., signant un
manifest conjunt i impulsant accions per a la promoció de la llengua.
SEGON.- Impulsar un treball de diagnosi de l’ús del català dins el marc del Pla Local d’Educació de Reus 2022-2027
com un nou eix per analitzar la realitat socioeducativa de la ciutat.
TERCER.- Adherir-nos com a Ajuntament de Reus a la campanya Tots som referents lingüístics. No t’excusis,
impulsada pels principals sindicats d’ensenyament i d’estudiants així com la Plataforma per la Llengua. Fer arribar
la campanya als centres educatius del municipi i a totes les entitats que treballin amb joves i adolescents
(esportives, de lleure, etc.) i demanar-ne l’adhesió. Amb aquesta adhesió volem renovar i enfortir el compromís
del consistori amb el català, com a eina de cohesió i garantia d’igualtat d’oportunitats.
QUART.- Continuar treballant i impulsar, encara més, el treball conjunt amb el Consorci per a la Normalització
Lingüística
facilitant
que
tota la ciutadania tingui informació i accés garantit als diferents cursos que ofereix.
CINQUÈ.- Treballar la revisió i modificació del Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Reus que
data del 2007 i continuar vetllant perquè sigui conegut per tot el consistori i totes les empreses que treballen fent
un
servei
públic,
ja
que
s’hi
regula
l’ús
del
català.
El
reglament estableix que el català ha de ser la llengua a utilitzar en comunicacions, documentació,
retolació, etc., així com la llengua utilitzada en actes públics pels càrrecs de l’administració municipal, i se n’ha d’
acreditar el coneixement en el cas de les convocatòries de llocs de treball.
SISÈ.Fer
un
comunicat,
com
a
mínim
un
cop
l’any,
adreçat
a
totes
les
unitats
i
personal
que
treballa
directament o indirectament per a l’Ajuntament, per tal de recordar el compromís del consistori amb
la llengua catalana, així com la importància de l’ús del català per part del personal en totes les seves
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SETÈ.- Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa de l’escola en català com a
eina
clau
per
a
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Transmetre aquest suport als centres educatius del municipi.
VUITÈ.- Rebutjar la imposició de la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum a
Catalunya, per part del Tribunal Suprem; el topall màxim del 60% que estableix la Llei de Plurilingüisme al País
Valencià; i la persecució als models d’immersió lingüística a la Catalunya Nord i les Illes.
NOVÈ.- Comunicar aquests acords a la premsa, al govern de Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol i a les
entitats de promoció per la llengua.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_MOCIO___REUS_EN_CATALA_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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