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BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS) El Govern de la Generalitat té previst 
aprovar en la seva reunió de demà un programa de planificació lingüística que 
complementarà i reforçarà l'actual Llei del català amb l'objectiu d'avançar en 
l'ús social de la llengua catalana i en què l'Executiu buscarà la complicitat dels 
agents socials i econòmics del país. 
 
En declaracions a Europa Press, Carod-Rovira ha avançat que el pla inclourà 
"mecanismes perquè es vegi que parlar en català a la gent que ve de fora és la 
millor manera de no discriminar-los i d'incorporar-los al país". Segons Carod-
Rovira, es tracta de "modificar les bases sobre les quals s'ha donat suport a la 
política lingüística" i afavorir un "canvi de mentalitat, sobretot per als 
catalanoparlants". 
 
Carod-Rovira té previst presentar demà aquest pla en la roda de premsa 
posterior al Consell Executiu, en què també està previst que s'aprovin els 
nomenaments del secretari general de Política Lingüística, fins ara responsable 
d'Obra Cultural Balear, Antoni Mir; i del director general de Planificació 
Lingüística, el sociolingüista Miquel Pueyo. 
 
A parer del conseller en cap, "alguna cosa ha fallat quan per a molta gent el 
català ha acabat convertint-se en una llengua imposada i, fins i tot, artificial en 
el seu propi territori", un fet del qual "no es pot culpar els qui no el parlen". Per 
això, l'objectiu del nou Govern de la Generalitat és impulsar mesures perquè 
"canviï la percepció de la llengua i sigui un idioma útil en un país amable" en 
comptes d'una llengua per "aprovar unes oposicions, no per viure". 
 
En aquest sentit, ha apostat per recuperar el "bilingüisme passiu" que es va 
desenvolupar durant la primera legislatura -en què la Política Lingüística també 
depenia de la Presidència de la Generalitat- i procurar que s'entengui el català 
com a "patrimoni no només dels catalanoparlants". Així, ha advocat per aprofitar 
que el 96% de la població entén el català i que "se sentin converses" en què 
"persones que per la seva edat difícilment faran el pas al català usin el castellà, 
però que qui respongui ho faci en català". 
 
ESPRÉMER LA LLEI ACTUAL. 
 
Carod-Rovira ha posat èmfasi en aquest tipus de mesures i s'ha mostrat més 
"preocupat" per la "utilitat de la Llei que pel compliment mil·limètric de cadascun 



dels articles, sancions incloses". Per això, ha assenyalat que l'Executiu català 
ha de "veure què podem fer" amb la Llei actual i "fins on podem arribar". 
 
Es tracta, al cap i a la fi, de "veure a partir del marge de maniobra que ens dóna 
la Llei, si hem espremut totes les seves possibilitats, i estic convençut que no", 
ha assenyalat Carod, que ha recordat que "el Govern el primer que ha de fer és 
fer complir la Llei que està en vigència i que ara no es compleix", tenint clar que 
l'objectiu de l'Executiu "no és aplicar sancions ni castigar ningú, sinó que el 
català avanci en el seu ús social". 
 
Per Carod, "el que importa no és sancionar ni particulars ni empreses, sinó que 
el català avanci en el seu ús social". En aquest sentit, ha insistit que "la Política 
Lingüística no cal basar-la tant en les sancions com en els procediments 
perquè el català deixi de ser marginal en el seu propi territori". 
 
Una vegada feta l'anàlisi de l'actual Llei, ha explicat Carod-Rovira, "decidirem si 
en tenim prou o si cal dotar-nos d'altres recursos legals". Mentrestant, la 
normativa es reforçarà amb el nou programa que "haurà de comptar no només 
amb l'amenaça de la sanció, sinó també amb la complicitat del Govern amb els 
diferents agents". 
 
Per això, la Generalitat obrirà el diàleg amb organitzacions patronals, 
comercials, industrials, empreses, distribuïdors cinematogràfics i "amb qui faci 
falta per aconseguir que el català sigui una llengua útil en un país amable". 
 

 


