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La Generalitat aplicarà les sancions que estableix la llei del 
català  
 
• Bargalló afirma que per primer cop s'utilitzaran les multes previstes per fer 
complir la norma 
• El conseller anuncia un pla "ferm, decidit i valent" per promoure l'ús social 
de la llengua 
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Qui aplicarà, per primera vegada, les sancions que preveu la llei del català 
serà el Govern tripartit de Pasqual Maragall. El conseller d'Ensenyament, 
Josep Bargalló (ERC), va afirmar ahir que, a diferència de l'Executiu de CiU, 
que va impulsar la legislació aprovada el 1998 però que a penes la va 
desenvolupar, el nou Govern desplegarà i farà complir la normativa amb rigor, 
utilitzant "els recursos que té a l'abast per fer-ho, com són les sancions". 
Bargalló, home fort d'Esquerra a la Generalitat, ha assumit la política 
lingüística, que estava en mans del conseller en cap fins que el líder d'ERC, 
Josep-Lluís Carod-Rovira, va haver de dimitir del càrrec per haver-se 
entrevistat amb ETA. 
El PSC havia mantingut tradicionalment una posició contrària a les sancions, 
mentre que els republicans denunciaven la tebior del Govern de CiU en 
l'aplicació de la llei de normalització lingüística, que al seu dia no van 
recolzar. 
Tot i que ho fa pel procediment de remetre's a altres lleis, la legislació 
lingüística preveu l'aplicació de multes a empreses o administracions --mai a 
ciutadans-- que vulnerin la norma i que van des de 3.000 euros (500.000 
pessetes) en el cas d'infraccions lleus, fins a 30.000 euros (5 milions de 
pessetes) si són greus i 600.000 euros (100 milions de pessetes) si són molt 
greus. 
 
SINTONIA AMB EL PSC  
Sobre aquestes sancions, el portaveu del PSC, Miquel Iceta, va dir: "El 
Govern anterior feia lleis però no les aplicava; la llei hi és per ser complerta". 
El mateix argument que va fer servir Bargalló, que va destacar la "innovació" 
que suposa que el Govern es proposi fer efectives les sancions, tot i que va 
precisar que es farà exclusivament en allò "que preveu la llei". 
Per desplegar els reglaments previstos en la llei del català i valorar la 
necessitat d'introduir-hi modificacions, l'Executiu s'ha marcat un termini de 18 
mesos. No obstant, tant el conseller com el secretari de Política Lingüística, 
Antoni Mir, i el director del programa de planificació lingüística, Miquel Pueyo, 
no van plantejar que aquestes modificacions puguin afectar les sancions. 
Tots tres van comparèixer en roda de premsa per presentar les línies 
generals d'un pla "ferm, decidit i valent", en paraules de Bargalló, que posa 
l'accent en la promoció de l'ús social del català. 
El pla preveu desenvolupar les normes pendents, com la que afecta la 



retolació als comerços i les etiquetes dels productes. Mir també va plantejar 
la necessitat que la Generalitat sigui molt rigorosa en l'exi- gència del 
compliment de la llei amb les empreses que contracta, i que els ajuntaments 
vinculin la concessió de llicències d'activitats al compliment de la normativa 
per part de les empreses. 
 
SUPORT LEGAL 
Pueyo va introduir un altre aspecte: el compromís de la Generalitat de 
proporcionar suport legal i logístic als ciutadans perquè reclamin els seus 
drets en matèria lingüística: "Que un cambrer o un agent de policia no 
acceptin que t'hi dirigeixis en català són situacions que no poden passar", va 
dir. 
 
LA LLENGUA DE LA MODERNITAT 
El titular d'Ensenyament es va proposar corregir "els dos grans errors" que, 
segons el seu parer, s'han comès amb el català. "Entre tots hem aconseguit 
que no sigui una llengua de prestigi social, que no sigui engrescadora, que no 
estigui de moda", va indicar Bargalló, que va dir que el seu objectiu és 
"aconseguir que sigui la llengua de la modernitat, del prestigi, del futur". El 
segon error el va atribuir a la falta de mesures "imaginatives" que no se situïn 
exclusivament en el marc legal. 
"Fins ara s'ha posat l'èmfasi en el coneixement de la llengua, i el Govern vol 
posar-lo en l'ús, més enllà de la correcció", va afirmar el responsable 
d'Ensenyament. 
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