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editorial

El catala és nostre

Desde latransicié s’ ha aconseguit la consolidacié deles institucions
democratiquesi d’autogoverni unenfortimentdeles propiesestructures
sindicals. En aquest context, la UGT de Catalunya, com a part
fonamentaldel sindicalismecatala, estadonant respostaales necessitats
dels treballadors, com la millora de les condicions de treball, augment
de la qualitat de vida, la vertebraci6 social.

En aquesta linia el Congrés de la UGT de Catalunya va decidir
potenciar al maxim el procés de normalitzaci6 lingiifstica i donar
suportatots els esforgos que es facin encaminatsa la normalitzaci6
lingiifstica i al foment de la lengua i la cultura catalanes.

Es per aixd, per posar el catala a l’abast dels treballadors, que
disposem d’un Servei de Normalitzacié Lingiifstica per satisfer les
necessitats lingiifstiques dels afiliats i de tots els treballadors, perqué
entenem que és un dret individual i, alhora, un impuls decidit per
estendreI'tis social del catala en tots els ambits.

Un exemple d'aquest esforg és l'augment considerable de la
presénciadel catala a LES NOTICIESi aquest monografic que teniu
a les mans.

A més amés, cal continuar ambel treball i la reflexi6 constants de
tots els afiliats i de tots els organismesper vincular la normalitzacié
lingiifstica a la nostra feina sindical de cada dia: en les converses amb
els companys, en les assemblees, en els comunicats, cartells, pancartes
i publicacions, en la correspondéncia i en l’atenci6 telefOnica, en la
relacié amb els empresaris, tant en la relacié dia a dia com en la
negociaci6é dels convenis per aconseguir introduir-hi clausules i
comissions de normalitzaci6 lingiifstica. AixOs’ hade feramb constancia
i imaginaci6, iamblaclara consciéncia quetots els treballadors tenen
dret a saberi a usarla Ilengua propia de Catalunya.
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El catala a l’abast de tots

La Unio General de Treballadors de Catalunya esta ara -i des de fa més de cent anys- al
servei dels treballadors i del progrés social de Catalunya, compromesa en la recuperacié
deles llibertats democratiques i en el restabliment de les institucions nacionals
d’autogovern, alhora que participa activament en el procés de normalitzaci6 lingiiistica.

Aquest procés|’ entenem com
a part d’un projecte democratic
per disposar d’un modelcultural
que posila Ilengua i la cultura a
l’abast detots els catalans.

La normalitzaci6 lingiifstica
també comporta una
normalitzaci6 nacional, entesa
com el reconeixement dels
sindicats com a_—eixos
vertebradors de la societat cata-
lana.

Volem que el catala sigui
accessible a tots els treballadors,
perqué hi tenendret i perqué aixi
contribuim al model cultural
d’arrelament, de cohesi6 i de
participacio social.

La formaci6 i la cultura
semprehan estat en I’horitz6 del
sindicalisme en general, i de la
UGT en particular, perqué la
transformaci6 progressista de la
societat comporta que els
treballadors, que tots els
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ciutadans, puguin desenvolupar
al maxim elseu potencial humai
disposin dels intruments
necessaris per poderinterpretar
la realitat que els envolta.

La UGT sempreparteix de la
realitat per anarendavant. També
en la politica de normalitzacié
lingiifstica. A partir del marc
institucional i estatutari que

estableix un régim de doble
oficialitat -el castella com a
llenguaoficial arreu de |’Estati
el catala com a Ilenguaoficial i
propia de Catalunya- partim
d’una situacié de desigualtat
lingiifsticai per aixcal unesforg,
un suportper a la lengua catala-
na, per arribar a l’objectiu de la
normalitzaci6 lingiifstica.

RE ETTSPE

La transformacié
progressista de la societat
comporta queels
treballadors disposin dels
instruments necessaris per
poderinterpretar la realitat
queels envolta

Aquesta normalitat ha de sig-
nificar un coneixement per part
de tothom deles duesIlengiies, el
dret a usar-ne qualsevol de les
dues i, tot avancant la
normalitzacio lingiifstica en un



procés democratic, estar en una
posicio del catala coma Ilengua
majoritariai referent d'integracid
i participacié sociali cultural.

E]VIII Congrés de la UGT de
Catalunya vadecidir potenciar al
maxim aquest procés. I com a
sindicat, nopodem sin6plantejar-
nosel monlaboral, l'ambit sdcio-
economic, com a marc preferent
de les nostres actuacions.En la
década dels 90 s'ha d'intensificar
el treball d'extencié de I'tis,
després de la fase anterior
d'extensié del coneixement i del
prestigi de la Ilengua. Com a
UGTpensem que en el ménla-
boral encara cal una tasca de
difusi6, de sensibilitzacid, i de
coneixementde la Ilengua.

El compromis de la UGT de
Catalunya ambels treballadors
ens fa entendre que la
normalitzacio lingiifstica en el
mon laboral ha de posarel catala
al’abastdetots els treballadors,
tant amb l’esforg dels sindicats
com tambéels dels empresarisi
les institucions. Aquest treball
hade comengar ambla superacié
d’alguns déficits en
lensenyament secundari i ha
d’abastar tots els segments del
monlaboral: en l’empresa, en la
formaci6 ocupacional i
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professional, en INEM. I pel
que fa al sindicat, a través de
Pacci6 sindical, de lanegociacié
col.lectiva i de la participacioé
institucional.

Cal un notable esforg de les

Cal un esforg, un suport per
a la llengua catalana, per
arribar a l'objectiu de la
normalitat lingiiistica

Institucions perqué l’aveng del
procés de normalitzaci6
lingiiistica en alguns ambitsdela
societatcatalana no resti aturada,
de tal manera que els déficits
estructurals que existeixin en el
mon laboral no vagin en
detriment dels drets dels
treballadors a participar
activamenten la vida col.lectiva.

Europa sempres’ha projectat
apartir de lasevadiversitat socio-
cultural i lingiifstica. La societat
catalana no pot desaprofitar
Vhora present, per créixer i
projectar-se de tua tu en la nova
Europa. Pera nosaltres mateixos
i per poderseguir fent, com tantes
vegades, de motor del conjunt de
Estat espanyol.Entenem que

aquest és el nostre projecte
solidari, en el qual, més enlla de
polémiques en bona_ part
retoriques, cal dotar de continguts
cadascun dels ambitssocials.

Es en aquest context que
situem la nostra politica
lingiifstica de normalitzacié,
entenentel catalacom aeinadels
treballadors, com a instrument
de construcci6 social. També
avang¢ar en la configuracié
coherent d’un espai catala de
comunicaci6, en qué, a mésde la
Ilengua, elements com els
referents col.lectius, la formacié
-des de la universitaria a
Pocupacional- la circulacié
d’informaci6, etc. contribueixen
a definir els eixosal voltantdels
quals completar els processos de
socialitzacié.

Nosaltres anem endavant; cal
també el compromis del monem-
presarial i deles institucions, i
quees facilitin instruments i re-
cursos per al m6n_ socio-
economic.

Josep M.Alvarez i Suarez
Secretari General de la UGT

de
Catalunya
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Per l'impuls del catala

Des de l’any 91 vine referint-me a la reflexi6é que des del Govern de la Generalitat de
Catalunya hi ha hagut pel que fa a l’impuls de la normalitzaci6 lingiiistica en el mon
socio-economic en general i laboral en particular, impuls donat, en canvi, ja fa temps en
d’altres sectors -l’administraci6, l’ensenyament, els mitjans de comunicaci6...-.

També, com ja vaig
assenyalar, entre les causes
d’aquest “aggiornamento”,
podriem assenyalar les segiients:
la complexitat dels factors
presents en aquest mon-socials,
economics, culturals, etc.- que
podien fer pensar en algun tipus
de trencament de la cohesi6 so-
ciali lingiifstica que sempre hi ha
hagut a Catalunya; el
desconeixement, per part dels
empresaris, que utilitzar la llengua
propia de Catalunya en qualsevol
acte tenia i té plena validesajuri-
dica, la qual cosa implicava con-
tinuarfent servirel castellacoma
unica llengua per organitzar
l’empresa, per les relacions amb
els clients i consumidors, etc.; i,
encara, el mite del desinterés sin-
dical per la qiiestio de la
normalitzaci6 lingiifstica.

Doncsbé, ha resultat que un
cop la Generalitat de Catalunya
ha concentrat esforcosi recursos
per fomentar finalment I’ts del
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catala en el mé6n laboral,
especialment des dels
departaments de Treball i Cultu-
ra, ha quedat pales que els
sindicats s’han embarcat en aquest
procés de normalitzacid
lingiifstica sense pensar-s’ho ni
un momenti que,per tant, el mite
del desinterés sindical a qué feia
referencia fa un moment s’ha
trencat en mil trossos-i deixin-
me dir que sortosament ha estat
aixi, perqué si els sindicats no
s’hihaguessinimplicat, malament

hauria comengat aquest procés,
tenint en compte que agrupenel
segment huma més nombrés
d’ aquestsector-.

Aquest impuls que, com deia,
s’ha donat especialment des dels

RTETS aESTNRE

Si els sindicats no s'hi
haguessin implicat,
malament, tenint en compte
que agrupen el segment
huma més nombros d'aquest
sector

MRE ORMERTESTEEie

departaments de Treball i de Cul-
tura conjuntament amb totes les
organitzacions sindicals i
empresarials,ha tingutlloc en el
marc de l’extensi6 de |’ tis social
del catala, és a dir, de l’estratégia
per assegurar que a Catalunya
tothom puguiviure en catala, que
vol dir alhora que tothom a
Catalunya puguitreballar-hi, con-
sumir-hi, distreure’s en ellleure,
relacionar-s’hi i, en definitiva,
utilitzar-lo en tots els actes de la



vida diaria.

Lextensio de I’tis del catala
en aquestsector s’esta realitzant,
en aquests moments, i
principalment, des d’una plata-
forma concreta i mitjangant dos
instruments: la Comissié de
Normalitzacié Lingiifstica del
Consell de Treball i la xarxa de
Serveis Lingiiistics i l’oferta de
cursos de catala per a adults a
organitzacions empresarials i
sindicals, respectivament. I els
sindicats, no cal dir-ho, s6n
presents activament tant en
Vesmentada plataforma com
tambéen els serveislingiiistics i

també imparteixen molts cursos
de catala, la responsabilitat de
l’organitzacio dels quals és com-
partida amb ells des d’aquesta
Direccié General.

Com dic, doncs, finalment
aquest procés de normalitzaci6
lingtifstica ha comengat. I espero
que continuara desenvolupant-se
a partir del treball conjunt de
sindicats, patronals i
administraci6, per atényer que els
treballadorsi professionals puguin
exercir les seves activitats en
catala, d’una banda, i sense
oblidar que la Ilengua propia de
Catalunya esdevingui, per part de

les empreses, llengua habitual en
Patenci6al ptiblicien les relacions
ambels clients i usuaris, tot plegat
el mésaviat possible.

D’aquesta manera,la llengua
catalana acabara de disposar de
la vitalitat social que encara li
falta per aconseguir consolidar-
se com a senyal de la nostra
identitat nacional i com a valor
decohesi6 detots els grups socials
que conviuen a Catalunya.

Miquel Reniu i Tresserres

Director General de
Politica Lingiiistica

GENERALITATDECATALUNYA
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LA NORMALITZACIO
LINGUISTICA: UN TEMA

D’AHIR I D’AVUI
Desde la restauracio de la Generalitat de Catalunyai l’obtencio de |’Estatut
d’Autonomia, tant el Parlament com el Governi les diferents institucions han tingut
presents un considerable nombre de projectes, il.lusionsi realitats per al nostre pais.

En el transcurs d’aquests
Ultims anys, molts d’aquests
projectes s’han anatfent realitat,
pero encara n’hi ha que sonte-
mesprioritaris en la realitzacié
dels quals cal continuar
treballant.

Un d’aquests projectes,
d’importancia vital, és
aconseguir que el catala sigui
llengua d’tis en tots els ambits
de la vida ciutadana. Es per

La campayavol oferir al
personalturistic que ho
necessiti la possibilitat
d'obtenir un coneixement
basic de la nostra Ilengua.
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aquest motiu que tots els
departaments de la Generalitat
donen prioritat a aquest
assumpte. El nostre
Departament de Comerc,
Consum i Turisme ha centrat
els seus esforgos en la promoci6
i extensi6 de I’Usdel catala als
sectors del comergi el turisme.

Catalunya és un pais obert,
un pafs que acull a tothom que
shi vulgui trobar bé.
L’establiment comercial o
empresa turistica s6n, moltes

vegades, els primers punts de
contacte que té el visitant amb
la nostra realitat. Es molt
important, doncs, que aquests
ambits comuniquin al nouvingut
la sensaci6 de trobar-se en un

pais on l’tis del catala és habi-
tual.

D'importancia és
aconseguir queel catala
sigui llengua d's en tots
els ambits de la vida
ciutadana.

Amb aquesta idea, el
Departament de Comerc,
Consum i Turismeha posat en
practica una série d’ajuts,
campanyesde sensibilitzaci6 i
accions encaminades a
aconseguirque el catala siguila
forma més normald’expressar-
se en les relacions comercials.

Dins del sector turistic, a



més de la retolacio dels
establiments (bars, restaurants i
hotels), s’ha produit un esfor¢
per tenir també en catala les
cartes dels nostres restaurants.

Ambaquesta campanya es
pretén quetot restaurant i bar-
restaurant de Catalunyatingui
la carta, que no deixa deser la
seva carta de presentacio, re-
dactada també en la nostra
llengua.

Al mateix tempss’ haneditat
uns léxics-vocabulari pera res-
taurantsi bars, unaeinade treball
que ha de permetre la redaccié
de les cartes no sols en catala
sino en les llengiies d’ts més
freqiient en el nostre context.

En aquest moment el
Departament de Comerc,
Consumi Turismeha presentat
una nova guia de restaurants,
una guia que no pretén competir
amb cap altra, sind que
simplementpretén recollir els
establiments que ja tenen carta
en catala. Per consolidar totes
aquestes accions 1 avangar en
Pus habitual del catala en aquest
sector, cal, sobretot, que la gent
que s’hi dedica disposi dels
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coneixements i recursos
necessaris per aprofondir en
aquestUslingiiistic.

Pertant, els departaments de
Cultura, Treball i Comerc,
Consumi Turisme, el Consorci
per a la Normalitzacié
Lingiifsticaila Unié General de
Treballadors de Catalunya van
iniciar conjuntament una
campanya encaminadaa oferir
al personal del sector turistic
que ho necessiti la possibilitat
d'obtenir un coneixement basic
dela nostra Ilengua.

Es ambaquesta intencié que
el passat mes de juny es va
signar un conveni d'actuacié

conjunta en el qual, com diu el
seu primer punt, s'explicita la
finalitat de la iniciativa:

"Totes les parts
comparteixen la voluntat i la
necessitat de promoure
l'extencié del coneixement i de
l'us de la Ilengua nacional del
poble catala en tant que Ilengua
oficial i propia de Catalunya".

Catalunya és un pais
obert, un pais que acull a
tothom ques‘hi vulgui
trobar bé.

FTERRENT RNCNET

Noseria just, per acabar, no
anomenarun altre elementpri-
mordial perqué tot aixod
esdevingui una realitat: els
consumidors. Al cap i a la fi,
son ells que han d'assumir la
practica del catala com unfet
normal. Sense el seu esforg i
ajut, que senzillament pot con-
sistir en adregar-se en catalaala
personaque els atén, mai no ho
podrem aconseguir.

Lluis Alegre i Selga

Conseller de Comerg Consum i
Turisme
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NORMALITZACIO A
L'HOSTALERIA I LA RESTAURACIO

La UGT de Catalunya, en un informe de l’abril de 1991,
titulat Catalunya davant el 2.000, ja alertava que el
progressiu deteriorament del sector turistic no acabaria fins
que no s’abordésel problemai es reconvertis.

Calia realitzar accions com ara
la transformacié de les places
obsoletes, larecuperaci6 de les zones
degradades, Vaturada de
l’especulacié i la proteccié del medi
ambient. Igualment calia incidir en
les noves férmules de turisme
alternatiu per a l’adequacié de
Voferta.

Tot aixO havia d’anar
acompanyat d’una millora de les
condicions de treball i de la
introduccié d’elements que
augmentessin la professionalitat en
el sector.

La formaciédels treballadors és
un factor imprescindible de
competitivitat. La formacié
professional és la base de la millora
en laqualitat del servei. Un augment
de la qualitat comporta una major
rendibilitat, una millora de les
condicions laborals i un augment de
llocs de treball.

Tenint en compte que aquest sec-
tor treballa de cara al public i
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requereix un tractament
personalitzat, ara mateix, icada cop
més, I’ tis adequat del catala millora
i prestigia la imatge publica dels
establiments.

Un pla de normalitzacié
lingiifstica en aquestssectors respon
a les necessitats del procés general
de normalitzaci6 lingiifstica i a les
necessitats de competitivitat dels
propis sectors perqué s6n una peca
clau en l’entramat econdmic de
Catalunya, i alhora, en bona mesu-
ra, la imatge exterior -i també inte-
rior- de Catalunya.

Es pertot aixd que la UGT de
Catalunya, juntament amb els
Departaments de Cultura, de Treball,
de Comerg, Consum 1Turismei el
Consorci per a la Normalitzacié
Lingiifstica -en la linia d’impulsar
Vextensié de I’tis social del catala i
d’avangar en I’articulacié d’ una po-
litica lingiifstica de normalitzaci6
en l’ambit sdcio-econdmic i, per
tant, emmarcada en la campanya

“El catala, eina de feina”-, esta duent
a terme una Campanya de
Normalitzaci6 Lingiifstica a
l’Hostaleria i la Restauraci6.

L’objectiu d’ aquesta campanya
és posara disposicié dels treballadors
els mecanismes necessaris perqué
quanrealitzin la seva feina puguin
comunicar-se entre companys,
usuaris, clients, empresaris...
indistintament en la Ilengua que
desitgin

Qualsevol treballador té el dret
d’aprendre la lengua del territori on
viu per tal de poder fer-la servir
sempre quevulguien totes les facetes
de la seva vida, i aixd cal respectar-
ho.

Poderparlar en catala amplia les
possibilitats de comunicacié. Cada
cop mésel catala forma part de la
societat: des dela vida institucional
fins ala de l’oci i el divertiment, i és
per aixO que no conéixer aquesta
Ilenguaens limita i ens pot fer sentir
discriminats.

Per tant, des d’una perspectiva
laboral, perO sense oblidar la
sensibilitat social, des de la UGT
apostem perposar el catala a l’abast
dels treballadors.
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AL TEU SERVEI

El Servei de Normalitzacié Lingiiistica es va crear el 1989 ambla finalitat de dotar la UGT
de Catalunya d’unservei que posés els mitjans necessaris per aconseguir queel Sindicat, en
linia ambla societat catalana, contribuis al procés de normalitzacié lingiiistica.

El servei de normalitzacié
lingiifstica s’estructura en tres arees
basiques d’actuaci6:

- Assessorament - traducci6é i
correccié de textos

- Formaci6 - ensenyament de la
llengua

- Dinamitzaci6é - organitzaci6,
posadaen marxaiavaluaci6 de plans
d’actuacions 0 de mecanismes que
afavoreixin I’ts del catala en la vida
diaria del Sindicat.

Durant els primers anys en el
Servei hi ha hagut una dedicacié
especial al’ assessorament. Aixi, hem
canviatla majorpart de la retolacié
interna fixa i la papereria. També
hem treballat perqué la
correspondéncia tant interna com
externa, tendis a ser en catala.

Paral.lelament hem organitzat
col.loquis amb participacié de
representants del Sindicat, de les
institucions i fins i tot de la patronal
per debatre la importancia del paper
de la normalitzaci6 lingiiistica en el

monlaboral.

S'ha obert una linia de
col.laboraci6 i participacid
institucional que cal continuar, perd
reclamem també unaactuacié deci-
dida amb recursos técnics i
econOmics importants, perqué els
treballadors, enl’empresaien el seu
ambit social, tinguin a l’abast els
instrumentsper poderviure en catala.

Des de fa un temps estem
treballant en una campanya secto-
rial, concretament al’ Hostaleria ila
Restauraci6, que abastara tot el sec-
tori tot el territori catala i es preveu
que tingui una duradade tres anys.
Aquesta campanyaesta dissenyada
pensant en actuacions de
dinamitzacio.

Perqué la dinamitzaci6 sigui
efectiva s’ha d’entendre des d’un
punt de vista que coordini
coneixements, accions, esfor¢gos i
recursos. Aixidoncs, lacol.laboracié
ambtots els organismes interns de la
UGT de Catalunya -secretaries,
federacions i unions comarcals- és

necessaria perqué és |’Gnica manera
de rendibilitzar tot el potencial del
Servei.

Cal coordinar toteslesiniciatives
de l’Organitzaci6 perqué la
comunicaci6 no es pot separardel
procésvital del Sindicat: tothom es
comunica i, per tant, tothom esta
implicat en el procéslingiiistic.

Araper ara, al Servei treballem
ambels recursos minims. Per tirar
endavant el projecte de
normalitzaci6 lingiifstica del
Sindicat ens cal una ampliacié de
recursos humans. Es indispensable
que a les unions comarcals hi hagi
planificadors lingiifstics, que es cret
dins del Sindicat una xarxa de res-
ponsables de normalitzaci6
lingiifstica que permeti arribar als
treballadors detot el territori i que
paral.lelament col.laborin ambtots
els serveis i centres que, a Catalunya,
treballem per la normalitzacié
lingiifstica. I per aconseguir aixd
dinsel Sindicat és imprescindible la
col.laboracié de la Generalitat.
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Normalitzaci6é Lingiiistica al mon
del treball

Estendre I’tis social del catala. Aquest és objectiu general de
la Comissi6 de Treball que una Ordredel 7 de juliol de 1989 va
establir en el si del Consell de Treball.

A Vabril de 1989 Comissions
Obreres havia presentat un escrit al
Consell de Treball demanant que el
Departament de_ Treball, en
col.laboracié6 amb el de Cultura,
impulsésun pla pera la normalitzacid
del catala en les relacionslaborals. La
representacié del departament va
acceptar en principi la peticiéd i va
proposarla creacié d’ una Comissi6 de
Treball que facilités la col.laboracié
dels interlocutors socials en’ elaboracié
del Pla. La UGTes va manifestar des
del primer moment d’acord amb el
projecte, que també va comptar amb
l’adhesi6 del Foment del Treball Na-
cional i de PIMEC.

Les principals atribucions de la
Comissi6 s6n: conéixerel projecte de
Programa de normalitzaci6 lingiifstica
que elabora el Departament de Treball
ambla col.laboracié del Departament
de Cultura, formular propostesper a la
redaccié definitiva del Programa, i fer
un seguiment periddic dels resultats
que es vagin obtenint i formular les
propostes i els suggeriments que
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s’escaiguin.

La Comissi6 es va constituir
Vabril de 1990, amb
representacions dels sindicats
Comissions Obreres i UGT,les
patronals Foment del Treball i
PIMECi els Departaments de
Treball i Cultura.

Després de mesosde treball
intensi de dialeg, es va finalitzar
V’elaboracié del Programa que ha
incorporat diverses aportacions
dels sindicats i les patronals. El
documentelaborat es titula “In-
forme-Programa per a la
normalitzaci6 lingiifstica en
P’ambit laboral”. Com a objectius
generals es plantegen: facilitar que
en tot ambit laboralels diferents
agents socials -empresaris,
patronals, sindicatsi treballadors-
puguin exercirtots els aspectes de
llur feina en Ilengua catalana,
procurant que tothom pugui ad-
quirir o perfeccionar els seus
coneixements de catala i, en
resum, difondre I’tis social del

catala en l’ambit laboral.

Entre les diverses actuacions hi
figuren:

- Sensibilitzacié general de la
poblacié, amb una campanya
publicitaria anomenada“el catalaeina
de feina”impulsada pels departaments
de Treball i Cultura i amb la
participacié dels de Comerg, Consum
i Turismei el d’Indistria i Energia.

- Catalanitzacio progressiva dels
textos de formaci6 professional ocu-
pacional.

- Catalanitzacié dels Convenis
Col.lectius de Treball, incrementant

La difusi6 del catala és un
valués factor de cohesié
social, perquéla lengua és
també un camid'integraci6.

els esforgos de la tascainiciada ja fa
uns anys pel Departament de Treball,
i posant l’accent en els Convenis de
sector que afecten major nombre de
treballadors. A proposta de la UGT
s’ha incorporat com a annexal Pro-
grama un text consensuat de dos
articles sobre normalitzaci6lingiifstica
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que patronals i sindicats s’han
compromés a recomanar que
s’incorporin als convenis que es vagin
negociant en el futur. S’agrupen en
un capitol que porta el titol de
“normalitzaci6 lingiifstica” i que té
com a finalitat impulsar la
normalitzaci6 lingiifstica en |’ ambit
de l’empresa.

- Dinamitzar el procés de
catalanitzaci6 deles activitatrs de les
Mutualitats de Previsio Social,
Cooperatives i Societats Anonimes
Laborals.

- Posar a disposici6 del ptiblic
impresos en catala detots els models
de contractes de treball, i altres
documents laborals, fulls de salari....

- Estimular I’ts de versionscata-
lanes dels diferents documents que
utilitza la Inspecci6é de Treball.

- Impulsar I’tis dels impresos de
peticid de pensions de jubilacid,
invalidesa, viduitat, i altres que
PINSSja té a disposicié del public en
versié catalana, i aconseguir que les
comunicacions de millora de les
pensionsi d’altres es facin en catala
o almenysen untext bilingiie.

- Obtenir la catalanitzacié de la
major quantitat possible de la
documentacié relacionada amb el
subsidi d’atur i altres activitats que
gestiona l INEM.

- ImpulsarI’tis del catala en els
Jutjats Socials (Magistratura de
Treball).

- Estimular les actuacions de

Sindicats, Patronals i societat civil
per estendreI’tis social del catala.

Cal fer constar que la tasca de
difusi6 de l’tis social del catala ja
havia estat empresa pel Departament
de Treball en alguns temes. El
document porta el titol “Informe-

Programa” perqué s’hi reflecteix que
hi ha diverses actuacions que estan
en diferents estadis d’execucid. De
tota manera era important agrupar i
sistematitzar totes aquestes
actuacions i d’altres que els
interlocutors socials han anat
proposant enel curs de la preparacié
del document, a fi de coordinar
iniciatives i distribuir de la manera
més eficag possible els mitjans
econdmics -sempre limitats- de qué
es disposa.

L’Informe-Programa va ser
finalment aprovat en una reunid del
Ple del Consell de Treball celebrada
el dia 21 de juny de 1991, en la qual
els representants de Comissions

Obreres, UGT, Fomentdel Treballi
PIMECvaren fer constarel seu acord
amb el contingut del document i
varen manifestar Ilur voluntat de
col.laborar en |’assoliment dels
objectius que s’hi formulen
mitjancant les actuacions adequades
en les arees respectives.

En la preparacié de I’Informe-
Programa també s’han escoltat les
opinions i criteris d’altres
organitzacions —sindicals i
empresarials no representades en el
Consell de Treball, com USO, CGT,
I-CSC, CTS, SEFESi AEI.

Finalment voldria destacar que
la difusié de I’tis social del catala no
és solament una tasca pendent de
normalitzacié lingiifstica, i un
instrument per afermarla identitat
nacional catalana, sind que també és
un valuds factor de cohesi6 social,
perquéla llengua és també un camé
d’integracid, d’arrelamental pais per
atotes les capes de la nostra poblaci6
que procedeixen de les diferents
immigracions, una eina comuna que
ha de servir per unir i aglutinar la
nostra consciéncia nacional.

Aquest és un procés Ilarg i no
exempt de dificultats, perd la
col.laboracié decidida dels agents
socials hi aportara una empenta
insubtituible.

Joaquim Ferrer i Mallol

Assessor del Conseller de Treball de
la Generalitat de Catalunya
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El catala i el mon del treball

Tothom reconeix queel catala ha fet progressos importants en alguns ambits publics: en
l’administracié local i autonomica, en l’ensenyament, en els mitjans de comunicaci6. Pero al
mateix temps aquest reconeixement se sol contrapuntar amb unarastellera de mancances,
entre les quals figuren les de |’ ambit laboral.

Es notorique elcatala, malgrat
algunes conquestes estimables -
entre les quals el numero que
teniu a les mans en dénaalguns
testimonis prou significatius-, no
ha fet encara grans progressos en
Pambit laboral. Perd també és
notori que aquest ambit s’ha de
contemplar amb mésprudéncia i
tacte que d’altres. En efecte, si
Vobservador no coneix en
profunditatla realitat catalana no
pot entendre algunes de les
contradiccions que es donen enel
mondel treball respecte a I’ts de
la lengua propia de Catalunya.

Recordo que amb motiu de la
Llei de Normalitzaci6 Lingiiistica
a Catalunya (1983), alguns
sociolingiiistes van formular-hi
critiques, perqué, en contrastamb
el que proposavala Ilei paral.lela
del Quebec, la Ilei catalana no
feia obligatori I’is del catala ales
empresesi al monlaboral.

Es cert que en aquell pais la
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famosa Llei 101no sols imposava
el coneixement del francés a tots
els directius i quadres superiors
anglofons, que fins aleshores
n’havien pogut prescindir, sind
que, a més, eliminava la
discriminacié que afectava els
francofons, els quals abans
d’aquesta Ilei no podien aspirar a
l’ascenssocial amb I’Gsexclusiu
de la seva lengua. Generalment,
en aquestes critiques no es deia
que la situacid del Quebec i de
Catalunya no eren comparables.

Mentre que al Quebec en |’ambit
laboralla discriminaci6lingiifstica
era brutal -els obrers francdfons
no podienser dirigents, si no es
passaven al’anglés-, a Catalunya
fins i tot durant la més terrible
epoca de la persecucié franquis-
ta, els directius de moltes empreses
erencatalans, i naturalment bilin-
giies (en definitiva, la
discriminaci6lingiifstica era més
politica que social).

D’altra banda, mentre que la
gran massa obrera al Quebecte-
nia com a llengua materna la
llengua del pais (el francés), en
canvi a Catalunya molts sectors
obrers -en alguns rams més que
enaltres- provenien d’altres zones
d’ Espanya, ambel castella coma
llengua materna.

No és gens estrany, doncs,
que el legislador catala en
enfrontar la qiiestid de la
normalitzaci6 lingiifstica en
Pambit laboral hagi adoptat una



estratégia ben diferent de la
quebequesa.

Detota manera, larecuperacié
del catala coma llengua propia no
pot ser una conquesta a trossos,
fragmentada. Sicada any son més
els joves de Catalunya que
s’incorporen al camplaboral amb
un ple domini del catala i del
castella, cada any son mésfebles
els arguments que, creient
defensarels drets lingiiistics dels
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treballadors, el que fan en el fons
és posar traves al ple
desplegamentdel catala en elm6n
del treball i impedir que els
treballadors assumeixin amb
normalitatI’ tisde la llengua cata-
lana, també coma llengua propia
dels treballadors de Catalunya.

Tantde boque iniciatives com
la d@UGTi els altres sindicats
siguinunabonaplataformaperqué
el catala avanci en el mon del

treball, continuant unatradicié de
combativitat per les Ilibertats
nacionals queja durant!’ opressié
franquista va ser exemplar.

Francesc Vallverdi

President del Grup Catala de
Sociolingiiistica

ESTEM A PROP TEU
SERVEI DE NORMALITZACIO LINGUISTICA D'UGT DE CATALUNYA

Si vols materials de consulta-diccionaris, cartells de vocabularis especifics, gramatiques...

Si has de fer-nos consultes lingiifstiques.

Si vols organitzar cursos de llengua catalana.

Si creus que es podrien fer més accionsIligades amb la normalitzaci6 lingiiistica.

Ens trobaras a:

Rambla Santa Monica, 10, 4“planta 08002 Barcelona

TEL: 93/302 37 96 Fax: 93/412 03 73

Joan Guardia / Rosé Herrera
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L ‘augment de Is del

catala com a Ilengua de

treball a I‘hostaleria i la

restauraci6 a Catalunya

representa un repte
col.lectiu que requereix

dela col.laboracié de

tothom.

La Campanya de Norma-

litzacié Linguistica a I'Hos-

taleria i la Restauraci6 vol

aplegar les iniciatives de

treballadors i empresaris,

d’usuaris i institucions i té

com a objectiu facilitar als

treballadors I’us del catala,

aconseguir que les empre-

ses el promoguin i que els

usuarisel facin servir.

perl

Teléfon d‘informacié

(93) 302 37 96


