MOCIÓ PROPOSANT UN PLA PER LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ A
L’HOSPITALET
La situació lingüística de l’Hospitalet, com la del Baix Llobregat, el Barcelonès i el conjunt de
Catalunya, dista molt de la plena normalització lingüística que es va impulsar amb la
restitució de la Generalitat i la introducció de l’ús del català en les institucions i en el sistema
educatiu.
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada pels
poders jurídics i polítics estatals des de fa segles i intensificada durant la dictadura
franquista. Tret del breu període de la Segona República, l’ús del català ha estat activament
reprimit i perseguit fins a una data tan recent com és l’any 1978.
Vist que durant la transició, determinada per les mobilitzacions de gran part de
catalana, s’assoleix un ampli consens social que consolida la indestriabilitat
socials i els drets nacionals, amb una aposta clara per l’oficialitat plena de
catalana, la normalització dels mitjans de comunicació en la llengua pròpia del
única xarxa escolar amb el català com a llengua vehicular.
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Atès que la Llei 1/1998 de política lingüística és fruit del consens i explicita la voluntat
política de la Generalitat de Catalunya de continuar impulsant el procés de normalització
lingüística en tots els segments de la vida social arreu dels territoris de parla catalana. Si bé
s’ha avançat cap a una major cohesió social, coneixement, prestigi i ús de la llengua, el
català encara queda lluny de tenir un nivell de salut acceptable.
Vist que aquest consens, però, s’ha volgut trencar els darrers anys per alguns elements
sectaris de la dreta espanyolista, que cerquen minoritzar encara més el català a través de
propostes com la reducció de la presència del català a la televisió –que ja és minoritària–, la
discriminació dels alumnes en funció de la seva llengua inicial o la supressió de les
institucions que faciliten a la població l’aprenentatge de la llengua, com el Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Atès que segons l’informe de Política Lingüística de la Generalitat publicat el 16 de
novembre de 2016 sobre el coneixement del català, l’Hospitalet ocupa el lloc 49 de les 50
ciutats més poblades de Catalunya amb només el 54,7% de la població que declara saber
parlar català.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet del 22 de desembre de 2006 va aprovar el
Reglament per a l’ús de la llengua catalana, que garanteix que el català sigui la llengua d’ús
preferent en l’administració local i que el mateix Ajuntament en fomenti aquest ús perquè
tota la ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua.
Atès que cal seguir treballant per al foment i la normalització de la llengua catalana a
l’Hospitalet.
Atès que cal garantir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús
preferent de l’administració i als mitjans de comunicació públics .
Atès que cal promoure el català al teixit associatiu i comercial de l’Hospitalet

El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet a proposta del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:
Primer.- Reafirmar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la plena normalització
de la llengua catalana, ja sigui aplicant el Reglament per a l’ús de la llengua catalana dins
del mateix Ajuntament i les empreses concessionàries, com amb la seva relació amb la
ciutadania, els organismes i les entitats del municipi i de tot l’àmbit lingüístic català.
Segon.- Expressar el suport de l’Ajuntament de l’Hospitalet al model d’immersió lingüística
en el sistema educatiu, davant l’ofensiva contra aquest model inclusiu, integrador i d’ampli
consens que ha demostrat la viabilitat d’una cohesió social vehiculada en català i com a únic
model que garanteix l’aprenentatge adequat de la llengua.
Tercer.- Que l’Ajuntament, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística del qual forma
part, elabori i aprovi un Pla d’ impuls i de foment de l’ús del català a l’Hospitalet, per tal de
garantir entre d’altres :
a. La potenciació de l’activitat del Centre de Normalització Lingüística.
b. La formació necessària al personal de l’administració local, guàrdia urbana, i
empreses concessionàries, a fi de garantir i millorar la capacitat d’oferir un servei i un
tracte a la ciutadania també en català.
c. El foment de l’ ús i el coneixement del català al comerç i a les entitats de la ciutat

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Centre de
Normalització Lingüística de l’Hospitalet i a la Direcció General de Política Lingüística de la
Generalitat de Catalunya.

