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Avui, l’actualitat ve marcada per la
senténcia del Tribunal Constitucional sobre l’etiquetatge.
Relegar el
catala a llengua de segona norespecta la voluntat democratica
del
nostre poble, no s’adiu amb el seu
caracter de llengua propia ni sembla
coherent
amb el mateix principi
constitucional
d’especial respecte i
proteccid.
Tambécal
esmentar el relleu en la
Direccid General de Politica Linguistica de la Generalitat. Cal dir a
reveure ambsatisfaccio
i cordialitat
a Miquel Reniu i tambéfelicitar
i

encoratjar el

noutitular,

Lluis Jou.

Encara, saludar |’éxit
de l’edicio
d’enguany
dels Premis Octubre,
organitzats
per Accio Cultural del
Pais Valencia i la Fundacié Ausias
Marc. | lamentar el buit i la censura
exercits
per l’Ajuntament
de
Valéncia i la Generalitat valenciana.
Sobre la negativa del Congrés dels
Diputats a editar en catala, gallec i
basc el Butlleti Oficial de |’Estat
(BOE), cal esperar i veure si les rectificacions anunciades fructifiquen.
Per damunt de tot cal restar amatents al desenvolupament
del Pla
general de normalitzacié lingliis-tica
iala nova etapa que es prepara per
al Consell Social de la Llengua

Catalanai el Consell Economici So-

cial de Catalunya perqué permetin
avangar en la participacio de sindicats i d'empresaris en l'autogovern
del procés de normalitzacio lingUis-

tica en l’ambit socioeconomic.
Aquesta

és una pega clau delfutur.

UGT DE CATALUNYA, DINAMISME

| COMPROMIS

La UGT de Catalunya té com a objectiu la defensa i la promocid dels
interessos
dels treballadors
i les treballadores
catalans.
Per aixo
esperonem
permanentment la
reflexio i la proposta, i quan conve la
mobilitzacid. Aquesta és la nostra contribucié al dinamisme detota
la
societat que s’ha d’expressar en tots els seus sectors, perqué és aixi que
una col.lectivitat s’enforteix i esta en condicions de respondre als reptes
que té plantejats.
Tenim com a projecte estratégic
|’'aprofundir en el
compromis ambtot
Catalunya, ambels
joves i ambles
novesrealitats
laborals i augmentar la relacid amb diferents sectors socials, culturals i

institucionals. | aixo arreu delterritori.

9

Es en aquest marc quecal
situar Llenguai treball, la revista del nostre
Servei de Normalitzacio Linguistica. La seva aparicid representa un pas

10

ha d’afavorir el dret de tots els treballadors i treballadores a una participacio
plena en la llengua i la cultura catalanes.
L’encert del nostre projecte
sindical ha de ser la contribuciéd de la UGT de Catalunya al procés de
reconstruccié
nacional, aixo és al d’un projecte democratic de societat
catalana cohesionada
socialment,
amb mésjusticia
social, solidaria i

pressupostos,

ou

lataforma per

M

Aquesta
revista
vol ser una
aportacié al procés de normalitzacio
lingistica,
en particular en |’ambit
socioeconomic.
Recull les actuacions de la UGTde Catalunya, pero
tambépretén
de ser un instrument
de reflexid i de proposta
obert a
diversos enfocaments
que comparteixin
basicament
la voluntat
d’avangar en
la plena recuperacio
de l'Us social de la llengua catalana.

mésen la
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esc Poch
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in mal al favor al procés
je normalitzacié
gusti Puig
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joan Coromines
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consolidacié dela

innovadora, ambprestigi

com a garantia

nostra politica linguistica de normalitzacioi

i projeccié intern i extern,fidel a la propia identitat

i eix de la diversitat.

Aquestes paraules
s’escriuen quan encara estem emocionats per la visita
dels membres de les
Brigades Internacionals.
El poble de Catalunya els
ha acollit com es mereixen, com ens mereixem tots. Tant de bo siguem
capacgos d’encomanar-nos
del seu esperit de Ilibertat i de lleialtat
republicana a les institucions
per encarar la nostra tasca.
Antoni Lort
secretari
nacional
UGTde
Catalunya

fill

RESOLUCIONS SOBRE NORMALITZACIO LINGUISTICA
9@ CONGRESDE LA UGT DE CATALUNYA
Atés que aquest ésel primer numero de la
de Catalunya aprofitem l'ocasio per donar
nostre sindicat en els diferents ambits on
congressuals.
Per a aquelles persones que

nova publicacié del Servei de Normalitzaci6 Lingtistica de la UGT
a conéixer una part dels documents
que regeixen I'actuacio
del
desenvolupem
la nostra activitat. Ens referim a les resolucions
desconeguin
el funcionament intern de la nostra organitzacio direm

que aquestes resolucions sorgeixen del debat que es realitza en els congressos de la UGT de Catalunya on hi
és representada la totalitat
deI’afilacid.
Un copfinalitzat
el debat es plasma per escrit allo que s‘ha decidit i se
sotmet a votacio entre tots els congréssistes.
Per tant allo que s'aprova, d'una banda, reflecteix
la voluntat
majoritaria de les persones que conformemel sindicat i, d'altra, constitueix un compromis defutur inquestionable.
EI que en aquestes pagines us reproduim son les resolucions que fan referéncia al compromis de la UGT de
Catalunya ambel procés de normalitzacio lingtiistica. Obviament no estracta
d'un document ambuna finalitat
merament estetica
sino que ens trobem davant unaeina
de treball que ens ha permés endegar tot un seguit
d'actuacions practiques en aquest sentit. Aixi es va constituir un Servei de Normalitzacié Linguistica dins el
sindicat que incideix tant en la vida interna de la nostra organitzaci6 com en la projeccié externa dela nostra
sensibilitat i voluntat respecte a la reconstrucci6
nacional de Catalunya, hem realitzat diversos actes publics
implicant-nos nosaltres mateixos, pero implicant-hi també l'ambit politic, empresarial,
etc., hem dut a terme
campanyes de normalitzacio en l'ambit laboral, hem realitzat cursos de catala pera treballadors i treballadores,
confeccionem
i distribuim aquesta publicacid que també ha d'esdevenir una eina util per impulsar la nostra
llengua en l'ambit socioeconomic.

La UGT de Catalunya, com a part fonamental de la
societat i del sindicalisme catala, dona resposta a les
necessitats
dels treballadors
i treballadores
i esta
compromesa
en la defensa
dels seus interessos,
inclosos els culturals.
La pluralitat lingUistica de Catalunya és unarealitat,
per la qual cosa el coneixement i I'Us del catala i de
l'aranés en el seu ambitterritorial son un dretcol.lectiu
i individual de tots els ciutadans i, per tant, de tots els
treballadors
i treballadores,
tant per tenir una major
formacio
professional
com per participar
més
activament
en la societat.
A més d’exigir a les
administracions
educatives
que dotin els centres
d’ensenyament
dels recursos
humans i economics
necessaris
amb l’objectiu de garantir una aplicacid
racional d’aquesta formacid i subsanar els déficits de
coneixement existents
d’acord als referents culturals
de cadalloc,
ambla finalitat fonamental d’assegurar
el coneixement del catala, el castella i de l’aranés en
el seu cas. El sindicat ha de promoure la defensa
d’aquests drets dels treballadors a tots els Ambits de
l'accié sindical.
Lescircumstancies
historiques
han convertit la lengua
en el gran referent de la identitat col.lectiva
dels
catalans.
La voluntat de participacié
en la societat
catalana comporta l’oportunitat lingliistica en |’ambit
socioeconomic.
Perd també comporta la necessitat d’ampliar els Ambits
socials d’incidéncia del sindicat, tant pel que fa als
diferents col.lectius, com al territori, aixi com en les
nostres relacions institucionals.
A partir
Gr)
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hem

de ser

capacgos

d’incorporar
la normalitzacio
linguistica a totes
actuacions
sindicals, de manera que estiguem
condicions
deliderar
i participar en el procés
normalitzacio lingUistica en l'ambit socioeconomic.

les
en
de

L'impuls organitzatiu al procés d’extensio de |'Us social
de la llenguai |’adequada insercié d’aquesta tasca en
el conjunt d'actuacions
sindicals s’ha de situar en
Vesfor¢ per avangar en un model sociocultural,
de
cohesio i de participacié social.
Pertot aixo, el Congrés

de la UGT de Catalunya resol:

-Participar
activament
en la definicio
i el
desenvolupament
del procés
de normalitzacio
linguistica en l'ambit socioecondmic.
- Completar i realitzar una actuacio activa en els ambits
de participacio institucional i, en concret, en el Conselli
Social de la Llengua Catalana,
en la Comissio de
seguiment
de les actuacions
de normalitzacio,
en
l'ambit laboral del Consell de Treball i en el Consorci
per a la Normalitzacio LingUistica.
- Aprofundir en el procés de normalitzacio lingistica
en les actuacions dels diferents organismes i ambits
territorials.
- Potenciar el Servei de Normalitzacio LingUistica com
a instrument adequat per al desenvolupament
de la
politica de normalitzacié en la nostra organitzacio.
- Crear el Consell de Normalitzacio LingUistica que
coordini les diferents actuacions i impulsi una politica
homogénia peral conjunt de la UGT de Catalunya en
materia de politica linglistica.

SOM-HI!

30 GENER 1997.
Aquesta ésla nostra proxima cita. La continuacié
(Barcelona, 15 de febrer de 1996)i de la Jornada
1996).

ACTE TORTOSA

de |’acte public i civic Llengua catalana i societat
Ilengua, treball i societat (ArbUcies, 28 de juny de

La normalitzacié lingtistica respon a la voluntat col.lectiva de mantenir la propia identitat i enfortir la
construccié social. El catala, la llengua propia de Catalunya, serveix de formaprivilegiada la participacio
i la integracié dels diferents grups socials que historicament ha acollit la nostra societat.
Resulta

doncs,

ambel

conjunt

d’interés

una reflexid publica sobre

de la societat

i, alhora,

una

la normalitzacio

reafirmacio

lingUistica i la seva vinculacio

per encarar

les noves

realitats

socials,

el

procés d’unitat europea, la definicid d'un espai nacional de comunicaci6, la unitat de la llengua o les
perspectives
dela novarealitat
politica.
Joan Guardia
SNL UGTde

Catalunya
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PROGRAMA

10h-13h
TEMES: .

Funcions de la llengua en |'ambit socioeconémic
. Gestio cultural i territorial
. Coordinacié d'institucions i organitzacions
socials

PRESENTA: Maria Curto, alcalde de Tortosa, i Rosa
Martinez, secr. d'Org. UT Tarragona UGT de Catalunya
MODERA: Francesc

Neira,
director de la Fundacié
Comaposada

* Lluis Meseguer,

Associacié

* Agusti Cerda,
* Frederic
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* Lluis Jou, director general
coordinador
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Jaume |
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Pol. Lingijistica
Univ. Jaume | de Castello

*Vicent Sos, delegat

estudinats
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| de Castellé

* Joan Guardia, responsable
Servei de Normalitzacié
Linguistica de la UGT de Catalunya
* Joan Pere Le Bihan, president de La Bressola
Catalunya Nord
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14,00-18,30 h
LLOC: LA NAU DEL PARC
TEMES: . Per la
. Per la reconstruccié

unitat dela
nacional:

llengua catalana

cohesio

i participacio

social

. Per un impuls prioritari en el mon socioeconomic
PRESENTA: Josep

M.Barbera,
secr. gral. UT Tarragona
Catalunya

MODERA: Vicent

Sanchis, director
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* Eliseu Climent, secr. gral. Accié Cultural del Pais Valencia
* Antoni Mir, president
* Frederic

Obra Cultural de Balear

Monell, secr. gral. Fed. Serveis

* Rafael Recuenco,

Publics UGT de Catalunya

secr. gral. UGT del Pais Valencia

* Narcis Serra,

primer secretari

* Jordi Carbonell,

president

PSC
ERC

*Gerard Lopez, secr. gral. CFDT del Rossello

* Miquel Servea, secr. de Formacio UGT
de les illes
* Ignasi Riera, diputat IC al Parlament

Balears

de Catalunya

CLOENDA
* Salutacio
* Reconeixement

convidats

a 8 anys de Politica Linguistica:

Miquel Reniu i Tresserras

* Lectura del Manifest llengua i ciutadania
* Joan Maria Pujals, conseller
* Josep

usr

Tull
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M.Alvarez,

de Cultura Generalitat

de Catalunya

secr. gral. UGT de Catalunya

a

BONDIA

AL PAIS DE LA UGT DE CATALUNYA

Dos “fantasmes” recorren
el nostre pais; o més que
fantasmes duesrealitats
com una casa: I’hegemonia
del catalanisme
de dretes i l’onada neoliberal.
| la
manca 0 incapacitat de resposta reflecteix la renuncia
de les esquerres catalanes, totes,
ha tenir un projecte
propi de pais, aguditzat a mesura que avangavem en
aquests
16 anys d’autonomia
que portem a les
espatiles.
| ens cal comengar a donar-hi respostes:
canviar l’accent i el centre de gravetat del pais d’alld
més emotivopatriotic
per posar-lo a la cultura i a la
societat reals; un pais no fet soils de referéncies
al
passat, sind forjat, sobretot,
de voluntats de futur,
d’emancipacié
i de benestar; tenim necesitats de nous
projectes col.lectius
que permetin l’adhesio detots
els
sectors populars de Catalunya en un projecte profi, i
aqui el paper del sindicat és d’alld més important. | és
en aquest esfor¢ capal sindicat nacional on hi trobem
elements que ens permeten contestar el que ambel
nom de “pensament Unic’”delata la dictadura neoliberal
del moment: que alld tant extés de la globalitzacié no
vol dir una ideologia i explicacié Unica sind la suma i
consideracio detotes
les realitats, que universalisme i
identitat no es neguen sind que es complementen,
que
dins la complexitat del mon actual les esquerres,
Iluny
de desapareixer i difuminar-se, hi tenen sentit i en son
part essencial...
| ara us preguntaréu
que carai té tot
aixo a veure ambla Llengua, doncs molt: l’esforg de la

UGT ambla
llengua catalana
no ésper salvar
els
mobles -que tambeé-sino, i sobretot, per construir una
eina defutur pel poble catala. Davant els intents
aliens
a la nostra societat de dividir-nos i enfrontar-nos,
hem
de recordar allo que sempre hemestat
i volem ser en
el futur, un pais d’acollida, on el dialeg entre cultures
és, i ha estat, part de la nostra identitat, i on negar la
interculturalitat
-i el mestissatgesols porta a la
xenofobia
i a la intolerancia
i en Uultim terme a
l'anorreament i desaparicio de la cultura propia. Tampoc
volem un pais amb dues o méscultures
vivint
d’esquena 0 que s'imposi unaa les altres
-i menys en
un procés de substitucio imperialista-, sind que volem
participar en la voluntat d’esdevenir
un sol poble. | és
en aquest procés on la llengua catalana esdevé la més
important eina d’integracio, cohesid i consens social
per construir un futur col.lectiu, i si em permeteu la
pretensio, una Catalunya d’esquerres, on la UGTtorna
a fer el que mai no hauria d’haver deixat de fer:
“catalanisme
d’esquerres”,
ampli -federalistes,
independentistes...-,
per tots els treballadors
i
treballadores
de Catalunya
-vells i nous catalans i
encara mésnous,i sense pors,
explicar el que ja som:
un sindicat nacional, a veure si se I’hiencomana algu
altre. La fortalesa d’una societat, d’un pais diuen que
és proporcional a Ja forga i capacitat negociadora dels
seus agents socials, ergo dels seus sindicats, pero
sobretot aquests han de mostrar la
seva voluntat
i predisposicio
a
participar-hi. En els paisos “normals”
aixo ja ni es questiona, i no cal dir
quela
nostra voluntat de normalitat
ha de sertotal. Perqué atencid!, som
“Marginalitats
i hegemonies:
els joves, els que no visquérem el
franquisme
-crescudets
en
La UGT de Catalunya
(1888- 1936)
l'autonomia i l’escola en catala-, que
De la fundaci6o
a la li Republica"
no participarem
de les renuncies i
pactes
-necessaris
segurament- que
Unllibre que
els nostres pares realitzaren en la
estudia i analitza
transicid quan se n’anaren ambla
ambrigor historic
“querida”, que volem noves perspecamb documentacio
tives col.lectives
i horitzons amb
amors verdaders
-i retrobant-hi
la
fins avuiinédita, el
fidelitat
oblidada,
que
com
deia
naixement del
Espriu, és al servei d’aquest poble. |
nostre sindicat a
mentre des d’altres ambits encara
Barcelona l'any
divaguen
tot plantant
possibles
1888 i la seva
oliveres d’esquerres
o nacionals,
nosaltres a la UGT de Catalunya ja
evolucid fins al
hi som, fent feina, a la fresca de
1936
l'ombra
de tot alld nacional
i
d’esquerres;
i qui sap, potser sera
Editat amb motiu del XXé aniversari
de la primera
lolivera bona.

EL PRIMER LLIBRE
SOBRE LA UGT DE CATALUNYA

assemblea
de la UGT de Catalunya enIlibertat
secelebra
a Terrassa el 20 de juny de

bah

que

Josep Maria Andreu
delegat de dinamitzacio
UGTde
Catalunya.
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CAMPANYADE

EL CATALA ET SERVEIX

LA UGT DE CATALUNYA AL SECTORDE

es pot anar corregint la pronuncia a
partir
del
que
reprodueixen
les
cassets.

Quanel
1992, des
del Servei de Normalitzacid LingUistica
ens vam plantejar dur
a terme
la Campanya de Normalitzacio Linglistica
a
\'Hosteleria
i la
Restauracio
érem
conscients
que es
tractava d’un projecte ambicids, ja que
abarcava
un dels

sectors més comple-

xos del mon socioeconomic, i innovador, car era la primera vegada
que unservei lingiistic
abarcava
una actuacio
integral en qué es
barrejaven un gran ventali de factors variables
(temporalitat,
ocupacio, territori, etc.) i tecniques de
marqueting.
Del que no vam ser
conscients , iho hem de reconeéixer,
era de la quantitat de problemes,
dificultats i traves administratives
que ens trobariem
pel caracter
pluridepartamental
de la campanya. Ignoravem
que elsol
fet
d’asseure
a una taula els representants de diversos departaments
de la Generalitat, els membres del
Consorci
per a la Normalitzacio
Linguistica
i els gestors
de la
campanya per part de la UGT, amb
la finalitat d’intentar
coordinar
actuacions
col.legiades
i programades
préviament als
plans
anuals, pogués resultar tan poc
fructifer i tan lent.

Comengavem a entendre que les
nostres ambicions de conjugar la
normalitzacié lingUistica amb l’accio
sindical quotidiana havien d’esperar
un temps, com a minim fins que la

coordinacié trobés una formula de
funcionament comuna i possible per
a tots els agents actius del projecte.

A partir d’aquell

moment

vam

decidir capitalitzar en positiu totes
les mancances de la campanya per
aconseguir
acomplir els objectius
marcats
en primera
instancia
encara que fos fora del termini en
qué ens vam proposar de
fer-ho

a
.

mn

BALL
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inicialment.

Un dels temes

que en

el context de la campanya esdevé
més important
i també més

problematic és la formacio delpersonal. Els treballadors
del sector
necessiten aprendre cada dia més
coses,
els seus
horaris
son
intempestius
a vegades,
rotatius
d’altres, pero sempre dificils
de
compatibilitzar
amb els cursos
presencials.
A més, la campanya,
nicap dels seus agents promotors,
disposava de pressupost suficient
per assumir
la formacidé.
El
problema és queens trobavem amb
una gran demanda de cursos per
part dels treballadors
perd sense
cursos per oferir-los.
La sumade tots aquests factors ens
va dur a fer una aposta arriscada
pero important, que era l’aposta epr

l'autoaprenentatge, i aixi va néixer
el Comunicar-te
a la carta, un
aperitiu

de llengua.

El Comunicar-te
a la carta és un
material
que es troba entre la
dinamitzacid i la formacié perqué no
és estrictament
un curs de catala.
Esta dissenyat per a tota aquella
gent que encara no parla catala
pero que l’entén minimamenti que,
per parlar-lo,
tan sols cal que
trenqui la barrera de la vergonya i
la por. Per aquest motiu, hem afegit
dues cassets
que reprodueixen
dialegs
propis de la professio,
exercicis de diccid, terminologia i
comprensié,
entre
dialtres,
d’aquesta
manera
resulta
més
senzill practicar a casa o al cotxe i

L’acolliment
que
aquest material ha
tingut
entre
els
treballadors
i treballadores ha estat
molt positiu.
En
primer lloc
s’han
sorprés
que
la
UGT de Catalunya hagués fet una
cosa tan novedosa. D’altra banda,
el disseny desenfadat i amé del ma-

terial els ha seduit des del primer
moment, contribuint a aquest fet la
presencia
de les cassets,
que
resulten un element diferenciador
de tots els cursos que se’ls ofereix
habitualment.
La majoria de persones comencen
a seguir el material, especialment
els dialegs, s’escolten les cassets
i, a més, ho fan en familia. Pero
pocs d’ells fan els exercics
de
manera continuada. L’autoformacido
requereix una autodisciplina
molt
gran i, no ens enganyem, el no
reconeixement del catala per part
dels empresaris
en aquest sector
provoca una major motivacié per
altres temes que si que estan reconegudes.
De tota manera, l’objectiu genéric
s'ha complert. Els professionals que
ho desitgin disposen d’una formula

per aprendre catala novedosai que

es compatible ambels seushoraris
i amb el seu ritme de vida i sense
afectar la productivitat del seu lloc
de treball,
i amb un servei de
consulta al propi sindicat i ala xarxa
de centres del Consorci per a la
Normalitzacio
LingUistica de tot
Catalunya.

lolanda Contreras
i G6mez
Campanya El Catala
et serveix

JOSEP
Josep

Maria

Alvarez,

MARIA
nat a Belmonte,

Asturies,

ALVAREZ
el 20 de mar¢

de 1956.

Cursa estudis
de formacio professional
que ell mateix va costejar
treballant
de
cambrer. L’any 1975 es trasilada a Barcelona i comenga a treballar a la Maquinista
Terrestre i Maritima.
Aquest mateix
any s’afilia a la UGTi l’'any segiient és elegit secretari general de la
Seccioé Sindical pels seus companys. L’any 1980 és elegit secretari d’organitzacio
de la Federacio
del Metall de la UGT de Catalunya.
Entre el 83 i el 89 exerceix de
secretari
general d’aquesta
mateixa Federacio.
Per fi, des de l’any 89 fins ara,
ocupa la Secretaria
General de la UGT de Catalunya.
Durant aquesta darrera etapa ha aconseguit
dotar d’una estabilitat inquestionable
la UGT de Catalunya
convertint-la
en un sindicat modern i fortament arrelat
a la
realitat nacional de Catalunya.
En aquest mateix sentit ha obert el sindicat a nous
sectors socials i politics i ha endegat un procés de normalitzacio,
tant linguistica
com de continguts
ideoldgics
intern, a hores d’ara for¢a avang¢at. Paral.lelament
ha iniciat un seguit d’actuacions
encaminades
a contribuir
a la reconstruccié
nacional
de Catalunya
incidint
sobretot
en l’ambit lingiiistic
des de l’ambit
sociolaboral.
PREGUNTA: Josep Maria, UGT a
Catalunya o UGT de Catalunya?

RESPOSTA:Obviament, UGT de

a

Catalunya.
El nostre sindicat és
fruit d’un entorn sociolégic concret.
En el nostre cas aquest entorn

s'emmarca dins l’'ambit geografic
de Catalunya

que inclou en els

seus limits una societat vertebrada

de forma clarament diferenciada.
Diferéncies que tenen una arrel
historica, pero que també es van
generant a mesura que passa el
temps ianem definint un nou model
de pais que recull el posit cultural
preexistent
i va incorporant
elements de modernitat.
Pertal
d'incidir en la societat cal estar-hi
profundament
arrelat,
resulta
evident que Catalunya conforma
un sol poblei, per tant, la UGT de
Catalunya
en forma
part de

manera compromesa.

P: Ens trobem en un moment en
quéles fronteres a Europa sembla
que deixen
de tenir
sentit.
L’economia
cada cop és més
global, menada per multinacionals
que depassen
ambits nacionals i
estatals. En aquest sentit no podria
resultar contraproduent
aquesta
visio de la UGT de Catalunya?

R: De cap de les maneres. Com ja
he dit la UGT de Catalunya és un
sindicat fortament imbrincat en la
societat . Aquesta mateixa imbricacid és la que ensporta
a extendre
el nostre ambit d’actuacid
més
enlla del nostre pais. Resulta clar
que alld que ens afecta no succeeix exclusivament a Catalunya.
L’estat espanyol
i la Comunitat
economica europea son dos ambits on convivim estretament amb
altres poblesi per tant també, com
a sindicat preocupat per tot alld que
afecta els treballadors
i treballadores del nostre pais, també hi

immersa en un procés de
reconstruccio nacional. Un
dels aspectes mésvisibles
el constitueix el procés de normalitzaci6 lingiistica. Quina importancia atorgueu la llengua catalana?
R: El Catala ésla
llengua propia
de Catalunya. Si volem ésser el
gran sindicat nacional de Catalunya, si volem realment respondre
ala voluntat d’estar arrelats al pais
cal, com ja succeeix, que el catala
sigui la llengua propia de la UGT
de Catalunya.
P: Com es compagina aquesta voluntat ambla realitat quan una part
important de l’afiliacid del vostre
sindicat és castellanoparlant?

slCATALA

ALABAST

R: La UGTde Catalunya, reflecteix
la realitat
del nostre
pais. A
Catalunya
hi conviuen
sense
problemes catalans
catalanoparlants i catalans castellanoparlants.
Tot i que s’ha conjurat elperill de
dividir Catalunya en dues comunitats separades per la
llengua
encara no s’ha aconseguit
que
tothom tingui la mateixa competéncia en catala que en castella.
Aix afecta en major mesura les
treballadores
i treballadors
d’a-

hii 1Dyessraepauiapons
|
hem d’estarpresents. Es per aixo
que la UGT de Catalunya forma
part de l’estructura confederal de
la UGTestatal
i al mateix temps
formem part de la CFDT.
P: Catalunya, encara avui, es troba

eS

Te

7

ae

quest pais. D’t
de la immigrac
resta de l’est
aquest sector
dament, son e
menys oportu
d’aprendre la r
pero matisar
moltes persone
han fet ja del
propia i moltes

castella defen

reconstruccio r
procés de norm
P: Hasparlat d
cional, de procé
Quin paper h
Catalunya?
R: Pel que fa
lingUistica, pen
en un moment

d’'alguna mane
nova fase. Fins
planificades
c
normalitzacio |
menades per |
quesdel nostre
zat els emplea
bliques de les
oer,

tui]

MODERNITAT,
OBERTURA,NORMALITZACIO
A LA UGT DE CATALUNYA
cions, s'han creat mitjans
de comunicacid publics en
catala, s'ha endegat el procés d'immersid lingtistica
ales escoles, s’ha creat el
Consell Social de la Llengua-del qual formem partetc. Totes aquestes actuacions han estat necessaries i en major o menor
grau positives. En aquesta
nova fase que cal que des
deles instancies politiques
es doni un protagonisme
que vagi més enlla del
voluntarisme
actual a la
societat civil. Simultaniament, cal incidir en la normalitzacié lingUistica en el
monlaboral. La UGT aglutina una part important de
la societat civil i té capacitat d’incidir en el mon
sociolaboral.

P: Pots concretar
aquests
dos
fronts amb exemples practics.
R: En primerlloc vam crear ja fa
anys el Servei de Normalitzacio
lingUistica de la UGT de Catalunya.
Des d’aquest servei s’hanrealitzat
tasques de traduccidi correccié per
a totes
les federacions
que
composen el nostre sindicat. Cada
cop més, tant les comunicacions
internes
com les publicacions
externes, es redacten i difonen en
catala.
Simultaniament
s’han
realitzat cursos de catala per a

quadressindicals.

A partir del Servei,

s’ha creat la

Comissi6 de Normalitzacié de la

UGTde Catalunya constituida per
treballadors i treballadores de totes
les federacions i que conforma un
forum de reflexio
per tal de
planificar actuacions
tant amb
mires a la normalitzacio interna del
nostre sindicat com a la normalit-

P: Com planteja la UGT de zacio en |’'ambitsociolaboral.

b provinent de la
s’encabeix
en
d’altra, malauratreballadors qui

ues questions:
vingudes d’arreu
batala la llengua
que parlant en
n el procés de
ional i ambell el
cid lingUistica.
lreconstruccié nade normalitzacio.
iuga la UGT de

la normalitzacio

bque ens trobem

a pn

que perdir-ho
cal endegar una
les actuacions
incidien en la
catala estaven
autoritats politi-

is. S’ha normalit-

i empleades putres administraUe

itty

Catalunya
el procés de normalitzacid des de la seva estructura?

R: Hem obert dos fronts d’actuacié
complementaris.
calgut endegar

D’una banda ha
un procés
de

normalitzacié interna. D’altra hem
realitzat forga activitats
per
projectar a l’exterior des de la
nostra organitzacié aquest procés.

Pel quefa al la projeccié externa,
el mateix Servei de Normalitzacio
ha organitzat diversos actes de

reflexid i reivindicacio al voltant de

sitat d’extendre |'Us del catala a tots
els ambits de la nostra societat.
Altres actuacions
concretes
han
estat la Campanya
de Normalitzacio LingUistica al sector de|’Hosteleria ila Restauracio, la traduccié
de diferents normatives de caracter
estatal al catala ila sevadistribucio
als treballadors
i treballadores.
Aquesta mateixa publicacié és un
element per avangar en aquest
procés.
P: L'any 96
manifest en
fusellament
Ensen pots

vasel.laborar i llegir el
el 56 aniversari del'ad'en Lluis Companys.
fer una breuvaloracio.

R: El fet que se m'oferis
la
possibilitat d'intervenir activament
en I'homenatge al president martir
confirma que estem enel bon cami. Resulta clar que aquest oferiment demostra que sectors socials i politics del nostre pais reconeixen implicitament la nostra tasca en l'ambit de la reconstruccid
nacional. D'altra banda, va constituir un honor per a la UGT de Catalunya i per a mi mateix retre aquest

la llengua al Baix LLobregat, a Llei- homenatgea una persona progresda, Tarragona, Arbucies, Barcelo- sista, compromesa ambels treballadors del seu pais. i ambel redrena, etc. Properament en realitzarem una Tortosa. Amb aquests ac- gamentde Catalunya.
tes pretenem crear debat i sensiAgusti Puig i Masip
bilitzar ’opinid publica de la neces-

LLUiSCOMPANYS:
RAO | PASSIOPERCATALUNYA
MANIFEST EN
Lesarrels
mil.lenaries
combat pel present
La permanéncia
dela
per a l'amor a la terra,

EL 56 ANIVERSARI

de Catalunya

reconforten e!

DE

L'AFUSELLAMENT

nostre esperit i asserenen les

D'EN
nostres

LLUIS

COMPANYS

vides, i animen

cada generacio al

nacié catalana al llarg dels segles ofereix a tots els ciutadans un bressol i una perspectiva
historica
a la gent, per a respondre
als nous reptes, per a la universalitat dels valors de Ia
llibertat,
de la

solidaritat i de la justicia social.

La figura d’en Lluis Companys s’alga
diafana des deles
boires d’una época passada, i la seva memoria delluitador
per la
dignitat de tot un poble, per la dignitat dels treballadors i les treballadores,
perla dignitat de les classes populars, enforteix
la nostra lluita quotidiana contra la banalitzacié
i contra la impugnacié
del nostre dret a ser com som i a favor de la
construccié d’una societat cohesionada,
on tothom pugui trobar el seu lloc, d’una societat solidaria ambels més necessitats,
d'una societat que proclama la dignitat de les persones,
que exigeix el respecte la unitat de la llengua i situa la lengua
catalana com a pegaclau
del procés de reconstruccié
nacional, del procés d'assoliment
de tanta sobirania com decidim
lliurement els catalans per
garantir el nostre futur com a poble.
Encara hi ha qui barroerament
sentencia que no espot viure en catala o decreta queels
treballadors
s6n unsprivilegiats
i

que encaracal

degradar més les

condicionsdel treball.

Es aci on al costat d’en Lluis Companysse’ns

fa tambéviva

la

memoria d’en Francesc Layret i de milers de veus andnimes a les quals també retem homenatge
amb la commemoracid
del cinquanta-sis
aniversari de la mort del president martir.
Cal mantenir viva la memoria historica, no per quedar-nos
mirant el passat, sind per encarar el futur. Ara més que mai,
mirem endavant,
construim
des de la nostra terra mediterrania
i europea
una nacié sobirana de ciutadans
dignes i
responsables.
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EL CATALA A L'AEROPORT DE
UNA ASSIGNATURA
Hanpassat
mésde 13 anys des de
laprovacié
de
la
Llei
de
normalitzacié
linglistica
a

Catalunya. Desde llavors,

el catala

ha anat recuperant
terreny
en
diversos
ambits
de la nostra
societat. Perd tambéés
evident la
lentitud i les dificultats amb qué topa
el procés de normalitzacié
en el
sector
public
depenent
de
ladministracié central. Una situacié
ben diferent que contrasta amb el
que passa a
|’administracio
locali
autondomica, on |’Us del catala s’ha
anat
consolidant
de manera
inqUestionable any rera any.
El cas de l’'aeroport de Girona/Costa
Brava, adscrit a l’ens public AENA,
no és pas cap excepcido. El fet de
dependre de Madrid condiciona no
solament l’organitzacio
sind també
la gestio del centre. En la practica,
aixo es tradueix que, sobretot a
Cea

Fruit d’aquelles

primeres

classes,

van comengar a fer-se els primers
escrits en catala. Més endavant,
vanfructificar les primeres gestions
percatalanitzar els rétols del terminal i el nom de Il’aeroport (Girona,

en comptes de «Gerona»). Si bé,
encara seguim trebaliant perque la
direccié general a Madrid faci que
aquesta
denominacié
esdevingui
plenament oficial. | val a dir que la

seccié sindical de la UGT no ha
parat de fer propostes per estimular i col.laborar ambla direccié de
l'aeroport per assolir aquests petits
objectius, també importants per a

la bona imatge de|’aeroport.

Unaaltra
iniciativa va sorgirl’estiu
passat arran
del’elaboracié
de la
~ «Proposta
a favor
de la

normalitza-ci6

lingijistica

panorama va comengar a

canviar.

Al principi, de manera molt timida,
podriem dir, fins i tot poruga.
Unade les
primeres iniciatives
d’aquell moment va néixer dels propis
treballadors
i treballadores,
les
quals ambel vist i plau dela direccié
ia ’empara del comité de centre
van organitzar les primeres classes
de catala a |’aeroport,
subvencionades
per la Generalitat
de
Catalunya. Després en van seguir
daltres. L’any passat, dins els plans
de formacié recollits en el conveni
col.lectiu,
i a proposta
dels
representants
sindicals, l'empresa
va organitzar un nou curs de catala.
Ara,
esperem
poder
repetir
l'experiéncia en el pla de formacié
d’aquest any.

Els promotors d’aquesta iniciativa
també hem proposat al comité de
centre, la conveniéncia de constituir
una comissié local de normalitzacié
linguistica per dinamitzar un treball
plural i d’equip
entre les parts
implicades.
Aquest tema segueix
sobre la taula pendent d’una deles
tres opcions sindicals presents en
el comite.

Esobvi quela feina a fer encara és

molta i fan falta grans dosis de
constancia
per engrescar
uns i
altres en la tasca de posar el catala
a l'algada queli pertoca. En aquest
sentit,
ara que estem
a punt
d’encetar
la negociacio
del nou
conveni col.lectiu d’ambit estatal, la
seccid sindical de la UGT proposa
la inclusiod d’una clausula
per
garantir el reconeixement
dels
drets lingiiistics
en les CCAA

ambIlengua

propia. Amb aixo es

pretén

afavorir
el procés
de
normalitzacié
lingtistica
en
l'ambit
laboral
de cada
comunitat autonoma; propiciar la
creacio
de
comissions
de

Renag

nivell
directiu,
que s’actua
pensant més en
els d’alla que no pas en
els d’aqui. Ambtot,
i per raons
diverses,
fa uns anys aquest

GIRONA,
PENDENT

del catala
a l’aeroport de Girona/Costa
Brava», la qual va tenir un amplissim
suport detot el col.lectiu. En aquest

document, adregat a la direccid, es
demanava: redaccié de comunicats
i avisos en catala; normalitzacio de
rétols i de cartells;
fomentar
el
coneixement i Us del catala en el
centre de treball; impresos interns
en catala i fer actuacions per tal que
es respecti
la grafia oficial dels
toponims
de Catalunya
en els
documents
i publicacions
aeronautiques de|’Estat.
Ha passat un

els resultats

any i hem dedir

impulsar

l'Us social de l’idioma propi en els
respectius centres detreball,
etc.
Com treballadors,
hem de tenir
clar quela llengua d’un pais no és
un tema reservat
a determinats
ambits de la cultura o dela politica,
sind que es tracta d’un patrimoni
col.lectiu,
de tothom,
sense
exclusivitats. No cal dir, doncs, que
tenim tot el dret a reivindicar |’Us
plenament normal del catala en la
nostra feina. Un treball que podem
fer individualment i també desde la
nostra accio sindical de cada dia.

que

sén forg¢a migrats,

perqué, tot i les bones paraules del
primer moment, en realitat veiem
que no ha canviat gaire res. O sigui, I’Us del catala en el vessant
administratiu és merament simbolic

i ocasional.

normalitzaci6 lingiistica;

Josep

Codina i

Vidal

Seccié sindical de la FSP/UGT
Aeroport

de Girona/Costa

toed
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NO RETALLIS
PRESSUPOSTOS,
JOU, JOU, JOU,
PERQUE L’ANY NORANTA-SET
SERA,
FLUIXET, SERA FLUIXET...
El dia 18 de desembre
els treballadors
i
treballadores
del Consorci per a la Normalitzacié
LingUisitca (CPNL) vanfer vaga contra la retallada
del 20% del pressupost assignat per la Generalitat,
fet que posa en qiestio la viabilitat de l'empresa.
Cada vegada queel personal d’una empresa fa una
jornada de vaga és unasorpresa.
Mai no se sapsi
sera un exit o una ridiculesa. Si a aquesta incognita s’hi afegeix la manifestacid
es pot ben bé
endevinar amb quina angoixa |l’organitzacid afronta
aquest dia i molt méssi el dia comenga plujés.

Concentracié

detreballadors

per a la Normalitzacio

del Consorci
Lingiistica

Jo vaig sortir des del centre de treball aviat perqué no
volia arribar tard al lloc de concentracio
i, a poc a poc,
vaig pujarfins al carrer Mallorca - Pau Claris, perd vaig
apressar
el pas en adonar-me
que hi havia moltes
persones i encara no erenles 11, hora de la concentracio.

Vam arribar al parc de la Ciutadella quan la manifestacio
de I’Hospital de Sant Pau ja en sortia i d’aquesta
manera vam prendre el relleu de protesta ambcants i
xiulets.

Carai, els de fora de Barcelona,
puntuals i nombrosos! Aixo ja va
amb una bona moral vam afrontar
poder ambla forga i animacid deles

cuita, pero alguns se’ns van adregar. L’Ignasi Riera d'IC

els de comarques:
aixecar els anims, i
la pluja que no va
persones assistents.

La sortida dels parlamentaris

va ser de mutis a corre-

va venir a informar-nos
que les esmenes als
pressupostos
presentades
per IC, PSC i ERC
orientades a dotar el CPNL d’una partida econdmica
suficient, havien estat derrotades
per la majoria CiUPP. També vam parlar amb en Joaquim Nadal i amb

Dela seu del Consorci, a la Direccid General de Politica
Linguistica, d’alla, pel passeig de Gracia i per les Antoni Dalmau, del PSC. | a la tarda amb en Joan
Rambles fins a la delegacio central de Barcelona, i d’alla Puigcercos, d’ERC.
ala plaga de Sant Jaume on tant ensdirigiem
cap a un
canto -Ajuntament de Barcelona- com capa l’altre
- Una delegacio va poder accedir al president Pujol, que
Generalitat.
era al Parlament,
el qual va dir que “estem tan
malament
queretaliem
fins i tot la normalitzacio
Eren quarts d’una quan es va decidir anar cap al linguistica”.
Parlament. Persones quees retiressin
de la comitiva:
Joana Joancomarti
poquissimes. | cap al Parlament falta gent!
treballadora
del CPNL

SI VOLS:

Fer-nos arribar
el taranna

dela

alguna
nostra

Rebre periddicament
treball.
FES-NOS

col.laboracié

que consideris

"Liengua

i Trebali"

ARRIBAR LES TEVES DADES

Servei de Normalitzacio
UGTde

que s'escau

al teu

domicili

| APORTACIONS A:

Lingiistica

Catalunya

Rambla Santa Monica, 10
BARCELONA
(08002)
Teléf. 304.68.00 - Fax. 304.68.25
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PLATAFORMAPER

LA LLENGUA

La Plataforma per la llengua esta constituida per un conjunt d’entitats (per ara Associacié perla llengua,
Cultura Cat, BEI, JNC, JERC,
l’Esbarzer i el Departament
de la Joventud de la UGT de Catalunya, amb el
suport de moltes altres) que han decidit treballar juntes a favorde la llengua pertal de poder sumar esforgos i
d’incidir més enla societat. Aquesta plataforma sorgeix davant la necessitat d’anar mésenlla en la normalitzaci6
lingiiistica actualment del tot insuficient i també davant del poc tremp de les administracions a I’hora de defensar
els drets que pertoquen a la llenguacatalana i als seusparlants.
No ésel lloc aqui de fer un estudi sociolinglistic
detallat, perd si de fer un esment a diversos ambits en els quals la situacié de la nostra llengua és precariai.
pertant, calincidir-hi, com l’etiquetatge (ara d’actualitat), el cinema(la lectura d’una cartellera és prou eloqiient),
la industria audiovisual, el camp de la diversié juvenil (discoteques
i semblants), justicia, correus, telefdnica,
etc., els greuges comparatius
ambel catala son forga greus.
La Plataforma per la llenguas’ha proposat fonamentalment les tasques de sensibilitzacié de la poblacid, denuncia
dels greuges comparatius
que hipotequen I's dela llengua, treball per a la normalitzacié en diferents camps
concrets, i induccié a les administracions
a modificar l’actual marc normatiu com a mesura molt necessaria per
tal d’obtenir a nivell general guanys substanciosos.
Parlem en primer lloc del paper que
va jugar la Plataforma per la llengua
en la polémica generada al voltant
de l’estrena
de la pel.licula
POCAHONTAS doblada
només al
castella malgrat el compromis previ
de Disney de fer-ho també en la

llengua propia del pais tenint en

compte queles
circumstancies
neren favorables.
El dia 17
de novembre de 1995 hom
concentrava
més de 300
persones
davant
dels
cinemes
Maremagnum
de
Barcelona, on es projectava
la pel.licula, amb disfresses
i musica, perd també amb
pancartes
reivindicatives.
Accions semblants tingueren
lloc després
en altres
localitats
com Igualada,
Terrassa, Badalona, Lleida i
Palma, en aquesta
darrera
ciutat
de la ma de la
Plataforma
de joves
de
Mallorca perla llengua. Pels
voltants de Nadal tingué lloc

tambéa la

ijo,

no puc

en

exit tot i l’actitud

catala?

parlar

méssales
del que és habitual quan
hi ha doblatges al catala, calvetilar
perqué aixd realment es compleixi
cada cop mésa l’alga,
i perqué

aquest no

sigui un casaillat,

si no

que es vagi assegurant en films
posteriors i en altres productores la
preséncia dela
llenguaal lloc que
licorrespon. Cal que en general, les
empreses
es conscienciin
queper tenir cura de la seva
imatge, cal tenir en compte el
catala.
L’altra de les campanyes fou

la

d’Un

Sant

reivindicatiu

(1996)

Jordi

tingué diverses facetes.

que

En

primerlloc s’organitza un acte
public a la sala d’actes de la
Universitat
Pompeu
Fabra
per presentar el manifest de
la Plataforma per la llengua i
per reivindicar que cal anar

molt més
redregament
necessaria

botiga Disney de

l'Illa de Barcelona unaaltra
concentracio
que tingué

forga

traduccions a l’anglés, del recull de
premsa i de diverses informacions
dels
actes
amb
les
cartes
reclamants
oportunes,
tant a
Londres
com
a Madrid;
la
Plataforma
assumi
també
la
recollida de signatures a favor del
cinema en catala que anteriorment
havia dut a terme I’Associacié per

Plataforma

negativa dels guardes de seguretat
a deixar-nos
passar. Cal dir que
aquestes
accions
aconseguiren
una amplia difusiéd a la premsa ia

la televisio (TV3).

Tot aixd va anar acompanyat d'un
enviament de milers de postals a
Buena Vista, empresa
mare de
Disney a Londres, demanant-los
un
canvi de posicié, i també d’una
tramesa,
amb les respectives

é

enlla en el
i que és

una novallei

de

Normalitzacio:l’'acte compta

ambla preséncia de diversos
ponents i de les lectures de
les
adhesions
des
de
Catalunya
Nord (Joan
Becat),
d’Accié
Cultural
des del Pais
Valencia i de Joves de Mallorca per
la llengua
des deles Illes.
La
presentacio
fou a carrec
de
Salvador
Cardus i
la lectura del
manifest
en mans
de Jaume
Comes, president
de I’Associacié
d’actorsi directors professionals de
Catalunya. Hi assistiren més de 400
persones,
i foren nombroses
les
entitats d’arreu dels Paisos Catalans

per la Liengua

la llengua.
Com resultat
de tot aixo, uns dies
després de Sant Jordi, i en gran
part, com a conseqiéncia
dela
campanya,
el Sr
Vassallo,
representant de la Disney a Madrid,

i el conseller Guitart, anunciarenel

doblatge al catala dela pel.licula El
Geperut de Notre Dame. Encara
que sembla que aquesta vegada la
versio en catala sera present en

LLENGUA
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Si

ques’hi adheriren.
L’acte va anar acompanyat
repartiment d’adhesius ambel

de l’etiquetatge: una senteéncia del
Tribunal Constitucional ha atacat la
llengua en un dels seus flancs més
Volemviure plenament EN CATALA débils, l’etiquetatge, en el qual el
arreu de les comarques i universitats
catala és usat, a casa nostra, en
catalanes.
proporcions molt inferiors a llengues
com el grec i el suec, per no dir
D’altra banda, al mati del mateix dia angles , l'alemanyi el francés 0 el
de Sant Jordi, sis membres de la mateix espanyol,
malgrat que les
Plataforma,
desafiant
totes les enquestes
conclouen quela nostra
mesures de seguretat, s’enfilaren a llengua
actua
sempre
com a
les teulades de la seu del Tribunal element afavoridor del consum, i
de Justicia idesplegaren
dues grans
malgrat l’existéncia
de |’Estatut del
pancartes ambel lema JUSTICIA consumidor -no desplegat. Els anys
EN CATALA
alhora
que llengaven 1993 i 1994 la Plataforma havia
des de les mateixes teulades una realitzat ja accions de bon resso a
série d’octavetes reivindicatives
que la premsa en aquest sentit, dirigides
també repartia l’equip de suport
concretament
a
Coca-Cola,
present
a l’entrada
de |’edifici.
empresa que etiqueta en diferents
L’accié fou noticia als informatius de llengues amb menys parlants que
TV3 el mateix dia de Sant Jordi.
el catala,
i que respecta,
per
exemple, el francés al Quebec i el
Després, |'11 de Setembre passat,
neerlandés a Flandes, i que en canvi
La Plataforma
perla
Ilengua, va margina
la nostra
llengua
en
iniciar una campanya,
juntament
l'etiquetatge:
un récord Guiness al
ambAccié Cultural del Pais Valéncia
mig de la plaga Catalunya
de
i Joves de Mallorca perla Llengua,
Barcelona, on es va escriure amb
per demanar la catalanitzacio
dels més de 17.000 llaunes de Cocavaixells
de Transmediterrania,
Cola la frase Etiqueteu en Catalai
empresa encara publica dirigida pel que compta amb la preséncia
de
conegut
Sr. Trias de Bes, que diverses
personalitats,
col.lapse
uneixen
les principals
ciutats
dels teléfons
del consumidor
de
maritimes dels Paisos Catalans. De l'esmentada
empresa,
publicacio
moment s’ha enviat un bon nombre
d’anuncis
denunciant
el greuge
de postals a tal efecte i s‘ha demanat
comparatiu,
desplegament
d’una
una entrevista amb el personatge
Ppancarta
i corresponent
pluja
esmentat.
d'octavetes en un acte «oficial» amb
la preséncia de directius de CocaEs de rabiosa actualitat el problema Cola al Palau de la Musica, i altres

NORMALITZACIO

del
lema

EN LES RELACIONS

L’actual Normativa es va refondre en

La darrera modificacid pactada de
la normativa, juliol 96, promoguda
per la UGT de Catalunya,
ha
possibilitat de nou reempendre
les
dues versions,
la catalana
i la
castellana,
en un tema
prou
important i que afecta a tots els
empleats:
l’aplicacid del Conveni
Col.lectiu de Caixes de l’'any 95-9697 després
de 19 mesos sense

el momentde la fusi6 entre la Caixa
de Pensionsila Caixa de Barcelona,
any 1990, en dues

castellanai

versions,

l’altra catdlana.

una

Aquesta normativa que afecta més
de 8.000 empleats
a Catalunya,
dificilment
podia utilitzar-se
per
exercir un dret laboral dins el procés

User pS
tut)

el at
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als tribunals
o a l’administracio
publica, ja que es veia limitada per

la no continuitat de la signatura de
modificatius

En aquesta
qUestié i en altres la
Plataforma es prepara per continuar
realitzant
actes
i accions
reivindicatives, i anima els diversos
col.lectius i persones sensibilitzades
a participar-hi.
Marti Gasull

Plataforma per la

i Roig

Ilengua.

PACTAR EN CATALA

creixent de normalitzacio del catala

pactes,

Pensem queavui, davant la situacio
engendrada
arran de la senténcia
del Tribunal
Constitucional
cal
actuar en tres fronts: defensa i
ampliacié del camp competencial
del Parlament
i el Govern
de
Catalunya,
canvi de la
llei
basica
reguladora
de l’etiquetatge
que
depén
de Madrid, i demanda
i
pressio al Parlament de Catalunya i
al Govern de la Generalitat pertal
que promulguin
un decret
llei,
semblant
a
la
normativa
quebequesa i belga, que obligui a
les empreses a etiquetar Catalunya
com a minim en catala: creiem que
aixo darrer és possible
perqué
adhuc la mateixa
senténcia
del
Tribunal
Constitucional
preveu
aquesta possibilitat, i permetria a la
nostra llengua de sortir de la seva
presencia ridicula (menys del 2 %)
en l’etiquetatge.

LABORALS ENTRE EMPRESES |

La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona “La Caixa’, disposa d’una
Normativa
laboral
o pactes
d’empreses,
que
millora
les
condicions
laborals
quefixa
el
Conveni del Sector.

inicial, en catala.

accions mésdirectes.
Cal no oblidar tampoc la important
tasca realitzada
per lADEC en
aquest camp.

de la versio

EMPLEATS

conveni, aixi com la
modificacio
de diferents.
Per
la
UGT
de
Catalunya,
que ha portat el pes
principal d’aquesta negociacid, era
necessari comptar amb una versio
original dels pactes en catala, per
tal de normalitzar I’Us del catala en
les relacions
i conflictes laborals
entre l’empresa
i els empleats i
empleades a Catalunya.

Secretari

Josep

Gird

UGT- "La Caixa"

CALAIX DE SASTRE
ELS DRETS LINGUISTICS
Es pot parlar en catala

EN PINDOLES

-

a un funcionari?

Dinsel territori de Catalunya qualsevol persona es pot adregar

oralment en catala als funcionaris de qualsevol Administracid.
Pertant, cap funcionari o funcionaria no pot demanar a ningu
que renucii al dret de parlar en la llengua propia de Catalunya.
L’Administracié ha d’assegurar
que qualsevol persona pugui
ser atesa en catala.
Llei 7/1983, de 18 d’abril, de normalitzacio
linguistica a Catalunya. Article
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de régim juridic de les administracions

8.

publiquesi del procediment administratiu comu.Articles 35.d i 36.

EPISODIS

DE LA HISTORIA

«Siempre la lengua fue companera del Imperio... después que
Vuestra Alteza metiexe debaxo de su iugo muchos pueblos

barbarosi naciones de peregrinas lenguas, icon el vencimiento

de aquellos tenian necesidad de recebir las leies quel vencedor poneal vencido i con ellas nuestra lengua.»
Antonio de Nebrija.

Prdleg de «Gramatica de la lengua castellana»

1492.

«... Trabaje y piense con consejo mudadoy secreto
para reducir estos reinos de que se compone Espaiiaal estilo y le-

yes de Castilla, sin ninguna diferencia.»

Comte duc d’Olivares.
Memorial al rei Felip IV de Castella» 1624.

«Son apasionados a supatria,
con tal exceso que les hace
trastornar el uso de la razon, y solamente hablan ensu lengua nativa...»
José Patifio
Resposta a la «Consulta del Consejo de Castilla sobre el
nuevo Gobierno que se debe establecer en Catalufia»y 1715
LLENGUA
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JOSEP

PALLACH,

DEMOCRACIA,

El passat dia 11 de gener va fer 20 anys
de la desaparicié d’en Josep Pallach.
=
El temps i els fets sembla que hagin }i@
omplert de raéalld que ell va defensar
tant en l’ambit de les idees com enel
dels projectes
politics.
Aquesta
afirmacid
es fonamenta
en el fet
paradoxal que el seu pensament
ha
esdevingut un exit, perd simultaniament
la praxi aparellada a aquest pensament
resta encara en desus. Malgrat tot, 20
anys després, tornen a prendre vigéncia
i actualitat. Els debats sobre socialisme
i democracia versus postures de caire
més maximalista i sobre l’espai que havia d’ocupar un
partit d’esquerres per a ser majoritari a Catalunya es va
resoldre a favord’ell i tots els seus detractors han acabat
actuant en conseqiiéncia.
Pallach propugnava
que
l'esquerra i el socialisme de Catalunya, si volia governar,
havia de sercatalanista
i d’obediéncia catalana. Enel

SOCIALISME,

CATALUNYA!

seu moment no li vanfer cas, i aixi han
anatles coses per aquestes latituds: la
4 dreta neoliberal ha acaparat el monopoli

del catalanisme i ha esdevingut reflex,

en moltes ments de casa nostraide fora,
del propi pais. També fou en Pallach, i
el seu
partit,
qui planteja
més
seriosament la forga integradora per a
tota la societat que suposava conrear
un catalanisme d’esquerres.
No trobeu en el que fins aqui s’ha
comentat una musica d’acords similars
a la que ara s’interpreta al voltant de
«lolivera» i el futur de les esquerres a
Catalunya; i, fins i tot, a la melodia actual d’aquest mateix
sindicat nostre? La feina d’avui és el nostre petit
homenatge, en espera d’un de proper mésgran
i ben
merescut..

Cesc Poch

Departament de
UGTde

la Joventut
Catalunya.

CONSORCI: MAL FAVOR AL PROCES DE NORMALITZACIO LINGUISTICA
De tots és sabut

que les administracions

pUbliques

Perultim,

la Generalitat ha reduit en un 20 % la partida
destinada al Consorci.

del nostre pais estan forga interessades en la promocidé pressupostaria
de l'us del catala. D’entrada el coneixement adequat
de la nostra llengua sol ser requisit previ per tal de
treballar en qualsevol administracié publica catalana.
Al mateix temps, s’encoratja els catalanoparlants
a
perfeccionar
les seves habilitats linguistiques
i els
nostres conciu-tadans
castellanoparlants
a apendre
la llengiia propia de Catalunya. Fins aqui ens sembla
perfecte ja que tro-bem un punt de confluéncia clar
amballd que des de la UGT de Catalunya es defensa
en relacié a la nostra llengua.
Sembla pero, que de vegades prima mésla visié neoliberal de la societat que la necessitat de dur a terme
politiques lingUistiques que realment generin la possibilitat d’apendre catala a aquell qui ho dessitgi o necessiti.

La informacié relativa a aquest cas ens ha arribat
mitjangant el Comité d’empresa del Consorci i de la
Copcat
(Coordinadora
de Professors
de Catala
contractats per hores). Com a sindicat compromés amb
els treballadors
i treballadores
del nostre pais i
compromesos
també ambel
procés de redrecament
nacional no ensresta
sino solidaritzar-nos
amb aquest
col.lectiu i oferir-los els nostres serveis si els han de
menester. Com a primera mesura intentem divulgar des
d’aqui la situacié que pateixen tot reproduint literalment
la plataforma que hanelaborat:
1- Increment del’oferta
de cursos,
pugui cobrir tota la demanda.

de manera

que es

En aquest context és que podeminserir
l’actitud del
Consorci per a la Normalitzacié Linguistica. L’esmentat
organisme ha decidit reduir substancialment l’oferta
de cursos de catala. En algunes comarques
aquest
descens ha estat molt més important.

2- Incorporacié
del personal contractat
precaria a la plantilla del Consorci.

Més o menysun 30 % del professorat que imparteix
aquests cursos té contractes per hores. Ens trobem
doncs, amb un col.lectiu que viu una situacid de

4- Increment dels pressupostos
de la Generalitat i de
les corporacions locals destinats a normalitzacié linguistica, prenent com a punt departida
els de l’any 1995.

precarietat laboralintolerable.

ElConsorci ha decidit incrementar notablementles taxes
perrealitzar aquests cursos, en alguns casosl’augment
aarribat al 100 %. Mesures com aquesta posen en dubte
l'ensenyament del catala com a servei public.

tal
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Va

en situacio

3- Congelaciéd de les taxes dels cursos i revisié a la
baixa dels que hanpatit
un augment mésabusiu.

Agusti Puig i Masip
Federacié
d’Ensenyament

UGT DE CATALUNYA

JOANCOROMINES
| VIGNEAUX
1905
- 1977

L'HOMEQUEMESHATREBALLAT
D'AQUEST
PAIS

Diccionari
etimologic
i
complementari dela llengua
catalana

4q

Onomasticon

cataloniae

Diccionario critico etimolégico
de Ia lenguacastellana

JOANCOROMINES
CIUTADA
| PATRIOTA
CATALA
La UGT de Catalunya vol donar publicament
el condol a la familia d’en Joan Coromines i
desitjar que descansi en pau.
Ressaltar
la seva immensa
capacitat
de
treball cientific al servei de la llibertat de la
nacié catalana, al servei del dret a mantenir
la nostra identitat.
L’abséncia
d’un
estat
que
puguem
historicament considerar com a propi obliga
les persones de
la nostra societat a actituds

civiquesparticulars
0, com és el cas d’en Joan
Coromines a treballs cientifics extraordinaris.
Encara cal dir que Joan Coromines mereix el
titol de catala universal. L’'arrelamenta la terra
fecunda una visio oberta al mon. La llengua
catalana ha estat una passi6 pera ell, perqué
la lengua catalana ésla
nostra llengua i la
clau del nostre futur col-lectiu.

Catalunya, 3 de gener de 1997
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FE D'ERRADES
Pag. 7,

2a. pregunta

formem part de la CFDT
ha dedir
formem part de la CES (Confederacio
,
de Sindicats)

Europea

Pag. 15
Joan Coromines i

Vigneaux

1905-1977
ha dedir
1905-1997

D'altra banda us informem que a causa d'un pro- .
blematécnic,
la correccié de galerades no va gravar-se correctament a l'ordinador, d'aqui que alllarg

de la revista hi hagi algunes
Preguem que ensdisculpeu.

incorreccions.

