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MANLLEU (OSONA). El secretari general d'ERC, Josep-Lluís Carod-Rovira, ha 
assegurat avui que el compromís del president del Parlament europeu, Pat Cox, 
d'impulsar el català a la UE obre "l'esperança que una referència d'aquesta llengua en 
la futura Constitució europea signifiqui el seu reconeixement internacional i explícit". 
 
Carod-Rovira, que ha parlat de la reunió amb Cox amb el president del Parlament, 
Ernest Benach, ha dit que "la llengua catalana viu un dels moments més apassionants 
de la seva història". El dirigent republicà ha afirmat que "demanar que s'inclogui el 
català a Europa no significa que anem contra el castellà o contra altres llengües sinó, 
simplement, demostrar que existim". 
 
Per parlar sobre aquest tema es preveu que el secretari general d'ERC s'entrevisti en 
un futur immediat amb el president de la Generalitat, Pasqual Maragall. Carod ha dit 
que "la llengua és de tots i no cal fer partidisme. Cal tenir la complicitat de les 
institucions, dels polítics i del conjunt de la societat catalana". 
 
Josep-Lluís Carod-Rovira ha presentat aquesta tarda a l'Auditori Caixa de Manlleu 
(Osona) el llibre ''Tots els colors de la llengua'', de Mariona Cases i Agustí Danés. En 
aquest llibre es reflecteixen divuit històries d'immigrants que estan aprenent català 
gràcies al programa de voluntariat lingüístic. 
 
Per a Cases, "el voluntariat lingüístic és equilibrat perquè uns aprenen dels altres". Per 
part seva, Agustí Danés ha afirmat que "el programa funciona perquè és com un 2x1, a 
més d'aprendre el català també s'entén més la realitat cultural i social del nostre país". 
 
Carod-Rovira ha assegurat que el llibre "és un exemple del que significa tenir 
autoestima per la llengua" i ha afegit que "els seus protagonistes han mostrat la seva 
voluntat d'integrar-se a Catalunya a través de la llengua sense renunciar a la seva 
identitat d'origen". 
 
El secretari general d'ERC ha mostrat gran satisfacció pel títol de l'obra perquè, segons 
el seu parer, "colors és una de les paraules més democràtiques que hi ha perquè la 
vida és una convivència harmoniosa de la diversitat de colors". 
 
Carod-Rovira ha afegit que "el 75% de l'aprenentatge d'una llengua depèn de la 
simpatia i efecte que ens suposi i també de la seva utilitat". També ha dit que "els 
catalans hem de respectar el català i parlar-lo amb els nouvinguts per no posar 
barreres entre uns i altres". 

 


