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Els consellers Josep-Lluís Carod-Rovira i Joaquim Nadal durant la roda de premsa d’ahir a la seu del govern de la Generalitat

E L N O U G O V E R N

Carod aposta per impulsar l’ús
social del català sense coaccions
El govern aprova el Programa de Planificació Lingüística per
impulsar la llengua des del “màxim respecte als drets individuals”

Marta Lasalas
BARCELONA

“Una llengua útil en un país
amable”. Aquesta és la defini-
ció que ahir, gairebé a tall
d’eslògan, va expressar el
conseller en cap, Josep-Lluís
Carod-Rovira, per explicar el
model que defensarà per fo-
mentar l’ús social del català.
Sense renunciar a les mesures
que estableix l’actual legisla-
ció sobre normalització, Ca-
rod defensa defugir la sensa-
ció coercitiva que se’n pot
desprendre i aposta per recu-
perar l’esperit del “bilingüis-
me passiu” que impulsava el
primer govern de la Generali-
tat. Aquest serà l’objectiu del
Programa de Planificació Lin-
güística que ahir va aprovar el
govern.

Conseller en cap
La reestructuració de l’exe-

cutiu ha deixat la política lin-
güística, que fins ara depenia
del departament de Cultura,
en mans del conseller en cap.
A més, s’ha elevat a secretari
general el rang del seu res-
ponsable, que fins ara tenia el
grau de director general. Amb
tot plegat, segons Carod, el
govern vol demostrar la vo-
luntat de prioritzar l’ús social
de la llengua així com el ca-
ràcter transversal i no exclu-
sivament cultural que atorga
a la política lingüística.

El govern va aprovar ahir
nomenar com a responsable
de Política Lingüística Antoni
Mir –que amb la seva condició

de mallorquí permet “de for-
ma gràfica estalviar discursos
sobre la unitat de la llengua
catalana”, segons Carod–,
mentre que Miquel Pueyo di-
rigirà el Programa de Planifi-
cació.

El conseller en cap va expli-
car que l’objectiu del Progra-

ma, que té un fort vessant de
coordinació, és corregir la
“pèrdua” d’ús social que ex-
perimenta el català tot i que
n’ha crescut el nivell de co-
neixement.

Carod, que durant els de-
bats de la llei de normalització
de 1997 va criticar la tebiesa

de les seves mesures de con-
trol, va explicar ahir que el
govern avaluarà l’estat d’apli-
cació i compliment de l’actual
legislació de política lingüís-
tica i estudiarà si aquesta
normativa és suficient o calen
altres eines legislatives que
vagin més enllà.

Sense penalització
Això no obstant, va voler

deixar clar que l’executiu està
molt més interessat per un
avenç en l’ús social de la llen-
gua que no pas en les mesures
de penalització o la sensació
coercitiva que puguin tenir
alguns sectors socials. El go-
vern vol impulsar l’ús del ca-
talà “des del màxim respecte
als drets individuals dels ciu-
tadans”.

“Volem convertir l’ús social
de la llengua catalana en un
fenomen natural dins la soci-
etat catalana”, va explicar
Carod-Rovira. Per il·lustrar
aquesta voluntat va apostar
per recuperar “l’esperit del
primer govern, quan Aina
Moll parlava de bilingüisme
passiu”.

El conseller en cap no va
poder concretar les mesures

que impulsarà el Programa ni
el pressupost amb què comp-
tarà tot i que va apuntar que
els seus objectius prioritaris
seran els àmbits socioeconò-
mics i laborals així com l’au-
diovisual i el cultural.

Primers recursos al Constitucional,
per telecomunicacions i l’eix ferroviari

E
l govern de la Generalitat, en la seva nova
etapa, va estrenar-se ahir en la presentació
de recursos d’inconstitucionalitat perquè

siguin les autoritats del TC les qui dirimeixin
els conflictes de competències amb l’Estat. En
aquesta primera ocasió, el consell executiu va
acordar interposar un recurs contra diversos
articles de la llei general de telecomunicacions
i contra preceptes de la llei del sector ferrovi-
ari. En el primer cas, el dictamen del Consell
Consultiu de la Generalitat ha considerat in-
constitucionals algunes parts perquè afecten
competències en matèria de seguretat pública,
defensa del consumidor i usuari i indústria,
entre altres.

En el segon cas, el conflicte entre totes dues
administracions que anirà a mans del Tribu-
nal Constitucional es refereix a la llei que té
com a objectiu transportar a l’ordenament
jurídic espanyol les directives incloses en l’a-
nomenat paquet ferroviari de la Unió Europea i
que també pretén reordenar tot el sistema
ferroviari espanyol. Com que la llei ha de ga-
rantir un sistema comú de transport per a tot
l’Estat i defineix la xarxa d’interès general, el
govern català posa per davant un excés de
competències perquè “oblida” que la Genera-
litat disposa de competències sobre transports
ferroviaris que circulen íntegrament en terri-
tori català.

Els Maragall i
Cristina de Borbó

E
l president de la Gene-
ralitat, Pasqual Mara-
gall, va fer honor ahir

un cop més a la seva excel-
lent relació amb els mem-
bres de la casa reial espa-
nyola. El mandatari català,
acompanyat de la seva es-
posa, Diana Garrigosa, va
dinar en un conegut res-
taurant de Barcelona amb
la infanta Cristina de Borbó
i el seu marit, Iñaki Urdan-
garin. D’altra banda, Mara-
gall coincidirà aquesta set-
mana amb el seu anteces-
sor, Jordi Pujol, al World
Economic Forum de Davos,
a Suïssa, on tots dos inter-
vindran com a ponents.


