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Fer del català la llengua habitual a comerços i restaurants és un dels compromisos del govern

L’executiu prioritzarà l’arbitratge i es reservarà les sancions com a últim recurs

El govern farà que les TVs balear
i valenciana es vegin a Catalunya
La mesura s’inclou en el pla per potenciar l’ús del català

Sònia Pau
BARCELONA

El govern facili-
tarà l’arribada a
Catalunya de to-
tes les televisi-
ons públiques
que emeten en

llengua catalana. Una de les
principals línies de treball del
tripartit en política lingüística
serà reconèixer la unitat de la
llengua i en aquest apartat es
buscaran acords amb els go-
verns del País Valencià i de les
Illes Balears per garantir que
tots els catalans tinguin accés
al senyal de les seves televisi-
ons, segons va anunciar ahir
el conseller d’Ensenyament,
Josep Bargalló.

Una actuació paral·lela serà
vetllar per la presència del ca-
talà a TVE amb l’objectiu que
“totes les televisions públi-
ques estatals reflecteixin la
pluralitat lingüística de l’Es-
tat”, va avançar el secretari de
Política Lingüística, Antoni
Mir.

Bargalló, que va recordar que
les comarques tarragonines ja
veien perfectament Punt Dos
–el segon canal de la Televisió
Valenciana– abans que es posés
en marxa el 3/24 per la mateixa
freqüència, va advertir que per
aplicar alguns punts de la llei
de política lingüística “caldrà
posar-hi molta imaginació”. En
aquest cas, “la imaginació” se-
ria que TVE pogués reivindicar
a Europa mantenir el finança-
ment públic perquè dóna un
servei social i cultural.

El conseller considera un
“error” que Catalunya hagi pri-
oritzat que TV3 es vegi al País
Valencià i a les Illes, amb l’aju-
da de les associacions culturals
d’allà, però que mai s’hagi pre-
ocupat per rebre les seves tele-
visions.

“Llengua de prestigi i de futur”
Acabar de desplegar la llei de

política lingüística és el primer
pas que farà el govern per en-
gegar un pla que permeti es-
tendre l’ús social de la llengua
catalana i convertir-la “en una
llengua de prestigi, moderna i
de futur”.

Pel que fa a les sancions, tal
com ja va argumentar fa unes
setmanes l’aleshores conseller
en cap, Josep-Lluís Carod-Rovi-
ra, seran un últim recurs. “Vo-
lem fer més evident la nostra
llengua i ens comprometem a
fer costat a qualsevol ciutadà
que trobi algun inconvenient
en l’ús de la seva pròpia llen-
gua”, va exposar el director de
Planificació Lingüística, Miquel
Pueyo, que no descarta que els
casos més extrems “acabin en
accions judicials”.

Mir, però, va recordar que la
llei diu que primer s’han d’es-

gotar els sistemes d’arbitratge i
de conciliació i Bargalló va afe-
gir que “si la llei posa sancions,
el govern les aplicarà, tot i que
la política lingüística no s’ha de
basar en les sancions”.

A hores d’ara, el govern no
ha aclarit quines mesures s’a-
doptaran per potenciar l’ús so-
cial de la llengua catalana, però
es va comprometre a tenir ava-
luat abans de divuit mesos com
funciona l’aplicació total de la
llei de política lingüística i lla-
vors parlar d’accions concretes.
“Això ja és innovador”, va in-
sistir Bargalló, que va acusar
l’executiu de CiU de no haver-se
preocupat per la llengua.

La Generalitat predicarà amb
l’exemple i només comprarà i
contractarà serveis a empreses
que tinguin el català com a
llengua vehicular. Normalitzar
els rètols comercials i els eti-
quetatges, negociar els doblat-
ges amb les majors nord-ameri-
canes aprofitant la seva pre-
sència al Fòrum 2004 i garantir
el coneixement del català al
personal de l’administració de
l’Estat i de Justícia són alguns
dels principals compromisos.

Ensenyament
regularà per llei
la concessió de
concerts només
a escoles mitxes

C. Biosca
BARCELONA

El conseller d’Ensenyament, Jo-
sep Bargalló, va reiterar ahir la
voluntat del departament que
les escoles privades que segre-
guen alumnes per sexe –cen-
tres exclusius de nois o de no-
ies– no rebin ajuts públics com
en l’actualitat, i va indicar que
el departament elaborarà una
normativa per deixar clara
aquesta premissa, si bé no va
precisar cap termini.

La intenció de la conselleria
és modificar les clàusules per a
l’obtenció del concert educa-
tius quan d’aquí a dos anys
vencin els acords firmats amb
les escoles per l’anterior conse-
lleria. En aquesta revisió, per
exemple, Bargalló va remarcar
que retirarà el concert als cen-
tres privats que no tinguin el
català com a llengua vehicular,
després d’admetre que en al-
guns centres hi ha hagut una
certa “laxitud” sobre aquesta
qüestió.

Pel que fa a la coeducació, en
canvi, va insistir que per in-
cloure aquesta condició com a
necessària per a l’obtenció del
concert cal una llei que ho em-
pari, i la conselleria no es com-
promet que aquesta norma es-
tigui enllestida en dos anys.

D’altra banda, el president de
la Generalitat, Pasqual Mara-
gall, va demanar ahir a les es-
coles privades que col·laborin
amb les públiques en la inte-
gració dels alumnes immi-
grants en l’acte d’inauguració
de les noves instal·lacions de
l’escola privada Aula.

COMPROMISOS AMB LA LLENGUA

● Prioritzar l’ús social del català en el co-
merç i en l’etiquetatge

● Augmentar el català a les noves tecnolo-
gies, els mitjans de comunicació i el cinema

● Prioritzar el català, el castellà i l’anglès
en l’educació obligatòria

● Garantir que el personal de l’adminis-
tració de l’Estat i de Justícia coneix el català

● Prioritzar que els immigrants aprenguin
el català i entenguin que és un dret social

● Garantir la unitat de la llengua en col-
laboració amb tots els territoris de parla
catalana

● Avaluar el compliment de la llei de polí-
tica lingüística per veure si s’adapta a la
realitat social

● Reformar i reforçar el Consorci per a la
Normalització Lingüística

● Impulsar el català a la universitat i al
món acadèmic potenciant l’Institut Ramon
Llull i l’Institut d’Estudis Catalans

Brussel·les adverteix a Madrid que
aigualir Kyoto li sortirà “caríssim”
Alerta del perill que hi hagi més sequeres i inundacions

Sandra Buxaderas
C O R R E S P O N A L

BRUSSEL·LES

Aplicar el Protocol de Kyoto
contra les emissions contami-
nants és molt més barat que
deixar que el canvi climàtic
accentuï les sequeres i les
inundacions a Espanya. Aquest
és el missatge que la comissà-
ria europea de Medi Ambient,
Margot Wallström, ha volgut
llançar per tallar d’arrel el de-
bat a Espanya sobre la conve-
niència de relaxar els esforços
contra el canvi climàtic.

“L’escalfament global” del
planeta, va dir ahir Wallström,
“ja afecta Espanya amb incen-
dis forestals, inundacions i de-
sertització”. Segons la comis-
sària europea, l’augment dels

desastres naturals provoca
pèrdues econòmiques molt
importants als agricultors i a la
societat, per la qual cosa a Es-
panya renunciar a lluitar con-
tra el canvi climàtic li sortirà
“caríssim”.

Quan es va negociar el Pro-
tocol de Kyoto, Espanya es va
comprometre a limitar l’aug-
ment dels gasos contaminants
produïts per les indústries i els
vehicles, de manera que l’any
2012 l’increment màxim fos
d’un 15% respecte als nivells
del 1990. Ara ja es passa clara-
ment del límit, ja que l’aug-
ment de les emissions és d’un
34%, i per tant les indústries
hauran de fer un esforç molt
gran per modificar el sistema
de producció a fi de fer-lo
menys contaminant o bé Es-

panya haurà de gastar molts
diners per comprar quota als
països que hagin aconseguit
mantenir-se per sota dels com-
promisos propis.

La també comissària Loyola
de Palacio, nomenada pel go-
vern Aznar, ha defensat que es
repensin els compromisos de
Kyoto, ja que els Estats Units
no els pensen complir i Rússia
sembla haver abandonat la
idea de ratificar el protocol.

Wallström va admetre que
complir amb les obligacions
del tractat “no és fàcil”, però va
subratllar que “és una excel-
lent inversió per al desenvolu-
pament sostenible”. A més, es
va mostrar convençuda que
Rússia ratificarà per fi el pro-
tocol després de les eleccions
presidencials del 14 de març.


