MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CORNELLÀ EN COMÚ-CRIDA PER CORNELLÀ PER A
LA NORMALITZACIÓ DE LA LLENGUA CATALANA I LA GESTIÓ DEL PLURILINGÜISME
La situació lingüística de Cornellà, com la del Baix Llobregat i el conjunt dels Països Catalans,
dista molt de la plena normalització lingüística que s’ha impulsat amb la restitució de la
Generalitat i la introducció de l’ús del català en les institucions i el sistema educatiu.
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada pels poders
jurídics i polítics estatals des de la imposició a mans de les tropes borbòniques i intensificada
durant la dictadura feixista. Tret del breu període de la Segona República, l’ús del català ha estat
activament reprimit i perseguit fins una data tan recent com és l’any 1978.
Durant la transició, determinada per les mobilitzacions de la classe treballadora, al Principat
s’assoleix un ampli consens social que consolida la indestriabilitat dels drets socials i els drets
nacionals, amb una aposta clara per l’oficialitat plena de la llengua catalana, la normalització dels
mitjans de comunicació en la llengua pròpia del país i una única xarxa escolar amb el català com
a llengua vehicular. És fruit d’aquest consens la Llei 1/1998 de política lingüística, que 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.
La societat cornellanenca també ha participat històricament d’aquest consens, especialment amb
les mobilitzacions populars que als anys 70 també tenien una reivindicació de caràcter nacional, i
les polítiques que ha desenvolupat l’Ajuntament els darrers anys en són una expressió ben clara.
Així, aquest consistori ha estat impulsor del Consorci per a la Normalització Lingüística i s’ha
dotat d’un 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 s’orienta cap a un escenari en què tota la
ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua.
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.
Davant d’això, cal atendre a la realitat lingüística de Cornellà, que no és bilingüe com molts volen
fer creure sinó plurilingüe, com la del conjunt del país. La llengua és una eina d’expressió i alhora
un element que determina la identitat de les persones i els pobles, i és per això que cal garantir

drets al conjunt de la ciutadania en relació a les seves llengües. En aquest sentit, cal tenir ben
present el caràcter territorial de les llengües i el procés de diglòssia lingüística intensificat les
darreres dècades, com a estadi previ a la substució en què les llengües en contacte es
diferencien en el usos i una és subordinada a l’altra. El formal bilingüisme que alguns proposen,
a banda d’excloure centenars de milers de parlants d’altres llengües com l’amazic, l’àrab, el
romanès o el gallec/portuguès, cerca l’aprofundiment en la diglòssia que acaba amb l’extinció en
usos i funcions de la llengua catalana i la consegüent pèrdua de drets i identitat dels seus
parlants.
Cal, per tant, seguir apostant per la normalització de la llengua catalana, fet que significa
garantir-ne el paper com a llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús preferent de
l’administració i els mitjans de comunicació públics, donar suport al teixit associatiu que en
promou l’ús, afavorir la producció cultural en català i exigir-ne la presència en els productes i
serveis per tal de garantir els drets dels consumidors davant les empreses privades. Alhora, però,
hem de reconèixer la realitat cornellanenca i respondre-hi sense renunciar al paper del català
com a llengua comuna i de cohesió. Així, caldrà estudiar a fons els usos i coneixements
lingüístics dels cornellanencs i cornellanenques a fi de garantir-los el dret a aprendre les seves
llengües, a fer-hi determinats tràmits o a garantir altres drets com l’accés a la cultura o la salut.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Cornellà en Comú-Crida per Cornellà proposa al
Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
Primer.- Seguir treballant per la plena normalització lingüística i aplicar el Reglament per a l’ús
de la llengua catalana, fets que s’han de reflectir també en el procés de reforma del Reglament
orgànic municipal.
Segon.- Realitzar periòdicament un estudi dels usos i coneixements lingüístics a la ciutat, a fi de
determinar quines llengües, més enllà del català i el castellà, es fan servir a Cornellà i en quins
àmbits. L’Ajuntament haurà de facilitar la realització de tràmits en aquestes llengües,
especialment quan afectin a drets bàsics com la salut o l’empadronament; impulsar el
desenvolupament de cursos a les escoles i instituts; i garantir l’accés a la informació i la cultura
en les mateixes amb la incorporació de fons a les biblioteques municipals i el desenvolupament
de continguts al butlletí Cornellà Informa i l’emissora Ràdio Cornellà.
Tercer.- Potenciar el Consorci per a la Normalització Lingüística, instant el Govern de la
Generalitat i la resta d’institucions que en formen part a augmentar la dotació pressupostària a fi,
entre altres coses, d’abaixar les taxes dels cursos de català per facilitar-hi l’accés al conjunt de la
població. Mentre això no sigui possible, l’Ajuntament de Cornellà habilitarà una partida
pressupostària destinada a atorgar ajuts, amb criteris de renda, per accedir als cursos de català.

Quart.- Garantir formacions adequades per al personal de l’administració local, sense cap cost
per al mateix, a fi d’oferir un servei adient en català i en les altres llengües que s’han d’incorporar
a l’administració municipal.
Cinquè.- Donar suport a les entitats que promouen l’ús de la llengua catalana, fent-ne ús de
manera habitual o bé duent a terme activitats culturals o d’altre tipus en català.
Sisè.- Expressar el suport de l’Ajuntament de Cornellà 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.
Setè.- Traslladar aquests acords a les entitats de la ciutat, al Consorci per a la Normalització
Lingüística i a la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
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