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En defensa de la llengua catalana

La llengua catalana està patint un retrocés molt greu. Amb les actualitzacions de

nous estudis i noves dades, observem amb preocupació com cada any menys gent

parla o utilitza català per relacionar-se. De fet, només el 25% dels i les joves utilitza el

català com a llengua principal a la meitat dels barris de Barcelona.

El Consell de Joventut de Barcelona aposta pel foment del català com a llengua

principal de la ciutat. L’associacionisme de Barcelona ens comprometem amb la

llengua com a eina de cohesió i inclusió social i com a element distintiu de ciutat i de

país. En aquest sentit, entenem que el català ha de ser el punt de trobada de les

relacions socials i humanes que es produeixen en una ciutat tan rica i diversa

culturalment, on el català és el punt de connexió de tothom.

Al retrocés del català se li sumen les greus vulneracions de drets lingüístics. És molt

comú veure discriminacions lingüístiques cap al català o atacs a xarxes per

desacreditar la llengua i desincentivar el seu ús.

Així doncs, ha de ser una prioritat que les polítiques lingüístiques donin un impuls

important a l’aprenentatge d’aquesta llengua com a pas indispensable per a una

societat igualitària, en què ningú tingui menys oportunitats que la resta per

problemes lingüístics o de qualsevol altre estil.

Per aquests motius, l’associacionisme juvenil de la ciutat considerem que cal

prendre accions des de les institucions i des de la societat civil, no només per

preservar, sinó per promoure la llengua. Així doncs, el Consell de Joventut de

Barcelona:

● Demanem a totes les institucions catalanes la defensa i promoció del català.

● Reclamem a l’Ajuntament de Barcelona un programa de formació de català

per a persones joves.
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● Requerim a l’Ajuntament de Barcelona la presentació d’un projecte de

promoció de la llengua a llarg termini que involucri les entitats de base

comunitària i interpel·li a la ciutadania directament.

● Demanem la utilització de la llengua catalana com a ús principal de

funcionaris i representants polítics de l’Ajuntament així com de la publicitat i

les comunicacions institucionals.

● Demanem la utilització de la llengua catalana com a ús principal de

funcionaris i representants polítics de l’Ajuntament així com de la publicitat i

les comunicacions institucionals.

● Reclamem que l’Ajuntament promogui els projectes i campanyes que

fomentin el català entre els joves. Les subvencions a projectes de foment o

promoció del català han de ser una prioritat per l’Ajuntament.

● Apostem perquè la ciutadania pugui ser atesa en català des de l’Ajuntament i

les institucions promovent un protocol de criteris lingüístics d’atenció a la

ciutadania via espais formatius.

● Demanem promoure formacions en pràctiques lingüístiques per a monitors i

monitores del lleure així com per entitats d’educació en el lleure.

● Ens comprometem a fomentar i incentivar l’ús del català en la seva activitat

política via campanyes externes tan específiques com transversals i

formacions a entitats.

● Denunciem qualsevol discriminació lingüística així com l’atac del català a

xarxes i al carrer. Ens comprometem a respondre front qualsevol atac

lingüístic per la defensa dels drets lingüístics.

● Ens comprometem a garantir el català com a llengua principal del Consell i de

les relacions internes i externes.
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● Apostem per enfortir lligams i estratègies amb altres entitats i consells que

concordin amb la promoció de la llengua catalana com a forma de vertebrar

una cohesió territorial i lingüística.

● Fem una crida a les entitats membres del Consell a fomentar i utilitzar la

llengua catalana com a llengua principal.

● Donem suport a tota campanya d’entitats o moviments socials que vulgui

fomentar l’ús de la llengua catalana i els seus valors.

● Reivindiquem la promoció d’activitats i esdeveniments en català a la ciutat de

Barcelona.

● Fem valdre la creació de contingut audiovisual, cultural i escènic que utilitzi el

català apostant pel contingut enfocat i/o generat pel jovent.

● Clamem per unes festes majors de barri i de ciutat on el català sigui la llengua

amb més valor en activitats i concerts.

● Apostem per activitats de cultura popular i de base comunitària com a eines

de foment de la llengua potenciant-les mitjançant  la seva activitat.

● Apostem per promoure l’intercanvi acadèmic entre els territoris i els

organismes lingüístics comuns.

● Reivindiquem la llengua de signes catalana com a llengua vehicular per

garantir la comunicació entre usuaris i un entorn signant, especialment als

centres educatius on estudiïn alumnes signants.

● Reivindiquem l’etiquetatge de tota mena de productes, la comunicació formal,

la documentació, senyalització i retolació en català.

Resolució presentada per Jovent Republicà
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