Blindem el català com a llengua vehicular al sistema universitari!
Assemblea General Ordinària – 27 de febrer de 2021

Des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) blindem el català
com a llengua vehicular al sistema universitari.
L’ús del català es troba en una situació especialment vulnerable. Aquesta
situació de vulnerabilitat s’ha accentuat en els darrers anys, especialment entre
la població jove. A Catalunya, un terç de la població jove l’usa poc (el 32,7% de
la població de 15 a 29 anys i el 29,9% de la població de 30 a 44 anys), i s'agreuja
més a la ciutat de Barcelona, on només un 19,6% de les persones joves utilitzen
la llengua catalana de manera habitual.
Tot i que a les zones més urbanes i sobretot a Barcelona l'ús del català entre
les joves continua en descens, és important remarcar com aquesta situació no
es dóna de forma global en tot el territori del Principat. El català continua sent
la llengua majoritària a les Terres de l'Ebre, a les comarques centrals, a Girona,
a Ponent i a l'Alt Pirineu.
Això ens fa destacar com la situació de minorització lingüística s'ha aprofundit
sobretot a la província de Barcelona, així com al camp de Tarragona i al
Penedès (on la llengua majoritària és el castellà també).
Sentències com la número 5201/2020 del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, on es declara <<l’obligació de la Generalitat de Catalunya d’adoptar
les mesures que siguin necessàries a l'efecte de garantir que, als ensenyaments
compresos al sistema educatiu de Catalunya, tots els alumnes rebin de manera
efectiva i immediata l’ensenyament mitjançant la utilització vehicular normal
de les dues llengües oficials en els percentatges que es determinin, que no
podran ser inferiors al 25% en un cas i l'altre>>, no volen més que alimentar
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arguments falsos i perillosos d’instrumentalització política de l’educació i de la
llengua, la qual cosa va en total detriment del model d’immersió lingüística que
a Catalunya té el consens ampli de la societat. Davant d’això, ens reafirmem en
el fet que l’escola catalana ha estat i ha de seguir sent un factor cabdal per
afavorir la inclusió i la cohesió social des d’una perspectiva intercultural, en què
tot infant ha de trobar oportunitats de creixement i de dignitat, inclosa la
competència comunicativa plena en les llengües d’ús normal a la societat.
Malgrat que aquesta sentència no tindrà recorregut, a conseqüència del canvi
de marc legal a l’Estat, des del CNJC denunciem que atacs polítics i judicials
com aquests, que es produeixen de manera periòdica contra la llengua catalana
i l’educació en català, responen a una voluntat de minoritzar la llengua
catalana en tots els seus usos socials, i fa que estiguin permanentment sota
amenaça.
En l’àmbit universitari la situació de la llengua catalana no és del tot favorable i
és que, malgrat que a l’article 22 de la llei 1/1988 i a l’article 6 de la llei
1/2003 es regula l’ús del català a l’ensenyament universitari - i es destaca la
necessitat d’adoptar les mesures pertinents per tal de garantir i fomentar l’ús
de la llengua catalana en tots els àmbits -, no és ni molt menys la realitat que
s’està vivint a les universitats públiques del territori català.
Així doncs, segons l’Informe de Queixes Lingüístiques del 2019 realitzat per la
Plataforma per la Llengua s’adverteix que no s’empra la llengua catalana a
totes les assignatures no lingüístiques, en les que prèviament s’oferia: “En 13

casos les vulneracions ho eren de la legislació educativa i d’universitats, que
representen el 2,8% de les queixes per incompliments legals, i l’1,8% del total. Es
tracta sobretot de l’incompliment de tractar el català com la llengua vehicular
de les assignatures no lingüístiques a Catalunya i del fet que unes universitats o
institucions públiques concretes no ofereixen determinats cursos en català.”
Per aquests motius, el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i les seves
entitats membres ens emplacem a:
•

Visibilitzar les vulneracions lingüístiques que es viuen a les universitats
públiques catalanes.
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•

Teixir aliances amb entitats i organitzacions que defensen la llengua
catalana.

Paral·lelament, instem a l’Oficina de Política Lingüística de la Secretaria
d’Universitats i Recerca:
•

A què faci efectiva l’aplicació de l’article 22 de la llei 1/1988 de política
lingüística i l’article 6 de la llei d’Universitats de Catalunya per tal de
garantir l’ús de la llengua catalana en la impartició d’ensenyaments
universitaris, en coordinació amb la Comissió de Política Lingüística del
Consell Interuniversitari de Catalunya (Departament d’Empresa i
Coneixement), la Subdirecció General de Plurilingüisme (Departament
d’Educació) i la Direcció General de Política Lingüística (Departament de
Cultura).

•

Doni una resposta efectiva a les queixes lingüístiques de les estudiants que
es produeixin en el marc educatiu.

•

Comprometre's al fet que hi hagi alumnat de mobilitat en aquella
assignatura no sigui l'excusa per canviar la llengua a les aules.

•

Comprometre's a què les estudiants de mobilitat tinguin els coneixements
de la realitat lingüística del país abans d'arribar i donar els recursos
necessaris perquè aquestes puguin cursar els seus estudis en català sense
cap problema.

•

Compromís per l'incentiu de publicació de material i bibliografia acadèmica
en llengua catalana, així com la traducció dels materials en anglès, francès,
italià i castellà al català.

Resolució presentada pel Secretariat del CNJC

Pàgina 3 de 3

