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quest any fa deu anys que

vaig entrar al sindicat,
pero quan vaig prendre
aquesta decisio vaig exposar-la al

pel cami.
Aixi doncs,els afiliats que vivim o

treballadors hem d’adaptar-nos al

treballema qualsevollloc del mon

no podem fer guetos perqué aixo

lloc del mén on anem treballar;

ConsellNacional,com a conseller

és dolent per a nosaltres i per a
dem renunciarmaia la nostra cul- tots els treballadorsdel mon.

queera

tura; ni les persones nascudesfo-

De la mateixa manera que ens

critiques perqué afirmaven que

ra de les terres catalanes ni les

hem d’adaptar a la robdtica, als

era un sindicat espanyol, i també
deien alguns mots que no valla
pena reproduir, pero jo vaig afirmar que aquell jovent que parlava
no sabia qué és unsindicat.

ordinadors, a I’angles... ens hem
Perqué, a tothom que ha format d’acostumar a sindicar-nos, peruna familiai té fills a Catalunya, qué els mateixos sindicats donen
aquestpais petit maino li ha tan- formacié a les persones que s‘hi
cat els bracos si vol parlar el ca- afilien, ja que entenen que /a cultala, i estimala terra dels seusfills
tura és una eina molt esmolada

d’ERC,
i vaig rebre fortes

Primer,la UGT
és unsindicat d’estructura confederal, per tant, és
una estructura que implicitament
acceptavael principi de reconeixement, d‘un funcionament auto-

fora del Iloc de naixement, no po-

nascudesaqui.

-i dels seus néts probablement. |
tampoc no nega a ningu
el dret de
sentir-se catala si vol ser-ho, car

per combatre
I’explotacid.

Per aixd estic molt content que el
sindicat sigui arreu del pais per

IGnic que demanem és que senti

expressar que el catala també és

nom.
respecte, perqué nosaltres estiSegon, aquestsindicat es va for- mem molttant la nostra terra com
mar a Mataro, per aixo havia de la nostra lengua; i el mateix els

patrimoninostre.
Per aixo estic molt content que el

tenir en compte una prévia: era
possible i normal que com a estructura, després de I’assentament
de la democracia, volguéssim ser

passa a les persones nascudesfora de Catalunya, que no poden
oblidar el lloc de naixement, ja
que qui perd els origens perd la

donarpreparacio i cultura a tots el
seusafiliats, respectant-los el dret

un
sindicat arrelat a Catalunya,0 a

identitat.

Galicia, o al Pais Basc, segons ca-

Peraixo estic molt content que els

da cas.
treballadors i treballadores
afiliaTercera,al sindicat no esfa discri- des al sindicat no tinguem cap
minacio ni per la llengua que es problema perqué, sense estar maparla, ni pel color de la pell, per

aix0, vaig creure que haviem d’arribar a la normalitat, sense que
cap treballador perdés cap dret

nipulats per algunes opinions mal
intencionades, entenem que com
més preparacio tinguem, més
possibilitats per trobar un lloc de

sindicathagi fet un gran esfor¢per

individual. S’han unit els sentiments d‘un pais ambla historia de
la fundacio del sindicats, amb les
necessitats que tenim els treballadors i treballadores per estar preparats, per mantenir un nivell de

cultura;pero el que més satisfaccid em dona
és que no
he vist ningu que poséstraves,

pertant,

la

meva
felicitacio a tots elafiliats.
Cuan 0Tre

treballmés ben remunerat.
En definitiva, les treballadores i

SI VOLS:

Fer-nos
arribar
alguna
de la nostra
publicaci6é
cili
o 1loc de treball,

FES-NOS

col laboraci6é
que consideris
que s’escau
amb el taranna
o rebre periddicament
“Llengua
i Treball”
al teu domi-
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Llengua
i negociacio
col-lectiva:uncamiper ala
participacio

LaLleide
politica lingiiistica
aprovada
pel Parlamentde Catalunyarequereix
una analisidetalladai ofereixnoves
perspectivesde treball.Una primera
aproximacio
ensindicaquenoincideix
gaireenles
relacionslaborals; unamica
més
al sectorpublicquea empresaprivada.

Aquestfet converteix
la negociacio
col-lectiva
en unambitimportant
perfer
propostesde contingutlingiiistic,
en un
sentitde sistemade garanties.D'una
bandaper facilitarinstruments
de formaciéde/encatalaalstreballadors,
sobretotals queocupen
un llocde
treball
ambun perfillingiiistic.D'altrabanda,
perimpulsar
la presenciai I'dsdelca-

talaamoltesempreses,
iqueaixielca-

—
-

Ne
-

*

talaestigui
a l'abastde
tots elstreballadors.
Enparal-lel,laparticipacio
institucional
ha de permetrede discutirpropostes
perqué
els treballadors
iel conjuntdela
ciutadaniapuguirelacionar-se
efectivament
en lallenguaoficialquetriiamb
el
monde les empreses
i delsserveisen
general.
Lasituaciodebilingiiisme
asimétricque
hihaa Catalunya,
i a total'arealingiiistica catalana,comportagreusdéficits
tantperalcatalacomperaldretque
tenentotselstreballadorsa viurei treballar en catala i conéixer-losuficient-
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Lany 1997
ha estat I'any del tancamentdefinitiu de la Campanyade Normalitzacio Lingiiisticaal
sector de I‘hostaleria. Normalment, els periodes de tancamentes dediquen a fer balang,tot i que
Jo prefereixofer allo que a I’escola anomenaven avaluaci6 continuai que t'obliga a analitzar
profundamenttot allo que fas, a mesura que es va succeint.
Pp:

les dues

ae

n

cié al Servei de Normalitzacié
Ling
i
SER,
bar
que la gestid de la
<*
Quan
vasaun
Enreferéncia
a les grans procampanyaha aportat al sin- onan
otal per
blematiques del sector, cal dir
allotjai-te,
d’entrada,
dicat han estat l’experiéncia
<ew
que en s6n bastants i imporfesservir
elcatala.
en coordinacié amb les adfm
tants. L’eventualitat de la conministracionsd’arreu del tertractacié, la mala distribucié
ritori i un vast coneixement
dels horaris (vacances, torns,
Detotamanera, de les diverses problemati>
festius, etc.), la manca de forsihiteniuun quesquepateixen
els treba9. .
maci6continua de qualitat a deespecialinterés ladors i treballadores d’aterminatsnivells, etc.
podeu
consultar quest sector.
Una de les mancances més im\Informedela
En aquestarticle ens centra' portants és la formacié. Fa molt
campanya
[1994 rem en aquest darrer aspecpocs anys que el nostre pais
—1997]queest@ te, ja que ens proporciona
compta ambescoles de restauraalavostra
una informacié mésinterescié que imparteixen un ensenyadisposicid
al santi concretapera la nostraquoti- teniu. un
mentde bona qualitati, per tant,
Seveide dianitat sindical. A més, desenvo- especial inter’s podeu consultar existeixen generacions de profesNormalitzacio lupar comcal el primer apartat és l’informe de la campanya(1994 - sionals que s*han hagut de formar
Lingiiistica
. De tota manera, si hi 1997) que esta a la vostra disposi- ells mateixos a l’empresa,dia a dia,
i que,tot i els esforgos que desdels
sindicats es fan perqué tothompugui accedira la formacié continua,
molts d’ells han quedat Iluny de les
novesgeneracions de professionals
la matéria que ens ocuformats.
pa, el catala, existeix encara ara un
gran nombre de treballadoresi treballadors que nohantingut accésal
coses més_profitoses
.

seu aprenentatge durant molts anys.

i que ara tampoc
no el tenen a causa de la intempestivitat dels seus
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material d’autoaprenentatge de catala per a
treballadors de lhostaleria i la restauraci6.

No haestat

suficient,

comés normal, i encara
sha detreballar molt en
aquesta direcci6. Perd la

|

novetatés que ara moltes
persones del sindicat ja

$

pensen en nosaltres quan
es decideixen a aprendre

—
_

catala

Unadeles
mancances
més

Tant amb el Comunicarte a la carta com amb
la

formacié.Peraixa

resta d’actuacionsde la

vameditarelcurs

campanya s’haintentat, i
en bona mesura aconseguit, acomplir la maxima

“Comunicar-te
ala

horaris.Per aquestmotiui

de la UGT de Catalunya

en el marc de la campanya, la UGT de Catalunya
va proposar editar el Comunicar-te a la carta, un

en normalitzacié lingiiistica: posarel catala a l’abastdels treballadors.

[iV

importantsés la

fautoaprenentatge
carta

i

Preui condicions especialsper als afiliats a la UGT.
Des de 3.750 Ptes/mes, sense despesesde financament.
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Algunes

actuacions

i resultats

(auanres JORNADES _cetallada
enelpressupost
quela
DE POLITICA

Generalitatde Catalunyadestina

LINGUISTICA

al Consorcii, com a conseqiiencia,
les dificultats de tirar endavant

Els dies 23 i 24 del proppassat mes

una xarxade centresméso menys

de geners’han

arreladai de crear-ne de nous.

celebrat aquestes

jornades que des de fa anys

D’altra banda, tambées va parlar

organitza la Fundacio Nous

del paperde

Horitzons.

procés de normalitzacio

Enguanyles

jornades han tractat

sobre “El presenti

el futur del

Consorci per a la Normalitzacio
Anabisticas

Shi ha denunciat la

la universitat en el

lingiiistica; representants

de

diferents universitats catalanes
van presentar-hi les

seves

experiéncies.

ah

a la

classetreballadoraen general.
Enl'ambitconcretde
'hostaleriaens preocupava

tambécom estavael catala en
la formacié detreballadors a

nostraorganitzacié,
el passat
dia 16 de gener vam celebrar

una reuniéamb els companys

de I'Anoia,Alt Penedési Garraf
iel 28 de gener vam celebrar
una reunié d'intercanvi

d'impressionsamb
els

companysde la Intercomarcal
d'Hostaleria de Girona.
Una deles qiiestions centrals
de totes dues reunionsva ser
l'actitud delsafiliats davant

leszonescostaneres.Enaquest
aspecte,la respostano va ser

tan positiva,ja que existeix una

percepcidque
el catalano és
una
cosa util-car lesempreses

continuensense exigir-lo- i, per

tant, professionalment,esdevé
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Elsprincipalstemestractats

nostre Pla de normalitzacio
lingistica per a 1998i les
millores que introduirem a la
publicacié Llengua
i Treball.
Algunesde les conclusions
s6n les seguents: cal que tots
plegats traguem el maxim
rendimentpossible dela Llei,
pero convé comptar amb
mésrecursos, tot i que en

paral-lelaniria bé de disposar
d’una analisi actualitzada
dels usoslinguistics de
l'organitzacié i alhora
incorporar, més del que s‘ha

fet fins ara, continguts
linguisticsa la negociaci6
ncara, la

mésimportant parlar alemany

orus.

Tot plegat ensindica que
encara ens queda molt camia

fer pertal que lesempreses
entenguinqueel catalano és
tan sols una llengua, siné que

és unaeinaperoferir un servei
de qualitati un element
definidordela identitatde la
l'aprovaciédela Lleide politica marcapropia.
lingiiistica i, més concretament,

normalitzacié dels
organismes que n’han
nomenati els companys i
companyesinteressats en el
tema. El dia 19 del
proppassat mesde febrer es
va celebrar la 6a reunié de la
Comissid.

de la UGT de Catalunya, el

imprudents, no haarribat

les diferents comarques de la

responsablesde

politics.Laresposta,en tots

que algunespersones hem
patit davant
les actituds

normalitzaciélingiiisticaamb

La Comissié aplega els

vanser: la Lleide politica
linguistica, les perspectives
queofereix el 10@Congrés

doscasos, va serla mateixa:el
neguit, i de vegadesindignacié

d'interrelacié del servei de

de Normalitzacio

Lingiiistica

davantla demagdgiaque han
fet algunsmitjansde
comunicaciéi alguns grups

Enel marcdel projecte

(Reuniéde la Comissio

lolanda Contreras i Gomez

vy

tde

tenir
més
eines

‘d'assessorament id’una
major oferta de formaci, i la
constatacid que els
treballadorsi treballadores a
les empreses tenen una
predisposicié

latent, una,

diem-ne, consciéncia passiva

que nomésrequereix

capacitat d’arribar-hi i de
aa

en accid.

nee|

ACCIO
SINDICA
, fra

LAUGT
DECATALUNYA
DONA
LA
BENVINGUDA
A L’APROVACIO
DE
LA
LLEI
DEPOLITICA
LINGUISTIC
Per una aplicacio ferma i dialogadaamb els agents
de cada sectorimplicat
L

‘aprovacio de la Llei de
politica lingtiistica pel Par-

lament de Catalunya representa disposar d‘un nouins-

Tanmateix,la Llei obliga el go-

Llei 1/1998,

de 7 de ener, de
politica giiistica

trument per al procés de normalitzacio linguistica, de manera que s’avancien la generalitza-

cid deI's social del catala amb
respectea la Ilibertatindividual,
als drets linguistics de tots els
ciutadans.
La Llei enforteix les garanties
perals drets linguistics de tota la
ciutadania, independentment de
la llengua oficial que trii parlar i

alhora estén el caracter del catala com a llengua propia en
l'ambit institucionalamb
una visid territorial.
LaUGT
de Catalunyacelebraque

abordaels serveis publics, l’atencié al public o els cartells d’infor-

vern catala a impulsarla col-laboracié ambels sindicats i les patronals. No dubtem que el
Consell Executiu
_impulsara
aquesta implicacid dels agents
de cada sectoren el dissenyi I’e-

Stesfaaixi,
la Llei

s@ra
unaeinapera

xecuciodeplans sectorials.

la convivencia,
per

Lamentem que el consens no hagi estat més ampli, pero ben segur que sera possible aplegar to-

allacohesiésocial,
perala plena
clutadania
i pera

tes les complicitatssi I’aplicacié
dela Lleies faamb fermesa
i dia-

lareconstruccié
ngcional.

leg, amb el compliment dels
compromisos d’intentar canviar
les Ileis estatals que discriminen

maciégeneral. Hade ser un prin-

el catala i de dedicar-himés re-

cipi per a qué un dia sigui

cursos, amb un nou impuls a la

garanteix perqué toca molt poc

cional. | com sempre es pot
comptar amb el compromis de

possible garantir el dret a viurei dinamitzacio.
a treballaren catala
i el dret dels Si esfa aixi,la Lleisera una eina
la Llei obri portes a nous ambits treballadors i treballadorescata- per a la convivencia,per a la cocom arales industries culturals, lanes a tenir el catala al seu hesio social,per a la plena ciutales noves
realitats tecnologiques abast. De moment, la Lleino ho daniai per a la reconstruccié nai dels mitjans de comunicacio i,
encara, el m6n socioeconomic.

els drets dels treballadorsa dins

En I'ambitsocioeconomic
la Llei de les empreses.

TIME

TOURS

Agéncia de viatges

Av. Mistral, 29

08015 Barcelona
Tel. 423 45 25
Fax 325 93 61

la UGT
de Catalunyaamb
les treballadores i treballadors i amb
Catalunya.
Aquesta és la millor resposta a
qui fa demagogia interessada

contra Catalunya,mentre procedeix a una
retallada deles lliber-

tats,de l'estatdelbenestar
i de la

convivencia en un estat plurinacionali plurilingue.
(LUNRUA
0TEAL

ALuenaua1TREBALL
\

\

D’acordamb
Ia nova
Ilei, el
catala disposara de mesures
perala

efectiva en l‘ambit

MagdaGascén
i AgustiPuig.
ee

Te

socioeconomici laboral.

Tg

Com valoreu l'aprovacié de la
Llei depolitica
lingiiistica?
LaLlei 1/1998,de politica lingiifstica,respon ala necessitatd’actualitzar la normativalingiiistica catalana per adequar-la a unasocietat
que hacanviat molti, també, per millorartécnicamentla Llei de 1983.
LaLlei ha estat elaboradapel procediment de ponénciaconjuntatal com
va proposar, en nom del Govern,el
conseller de Cultura. Aixd vol dir
que s’haredactat amb el maximconsensi implicaciédetots els grups. Finalment, el Parlament de Catalunya D’acord amb
la nova Ilei, el catala
va aprovarla Llei depolitica lingiiisdisposara de mesures pera la seva
tica amb
el vot favorable de CiU, penetracié efectivaen l’ambit socioPSC,IC.
/ i PI, que representenel
econdmic i laboral, on es constaten
80% dels membresde la cambra.
deficits notables. Per exemple, amb
Lanova Llei, que substitueix,doncs, la sevapreséncia necessariaa laretola de normalitzaciélingiiistica a Ca- lacié de l'interior dels centresde tre
talunya, de 1983, delimita els con- ball iala senyalitzaciéexteriordels
ceptes juridics de lengua propia i establiments
i ales ofertes de serveis
llengiies
oficials i
garanteix
els drets i entotes les comunicacionsexternes
lingiifsticsindividuals
dels ciutadans. de les empreses de servei_ptiblic.
Estén
a totes les institucionscatala- Tambéhi ha d’influir el fet que en
nes la utilitzacié del catala com a totsels establimentss*ha
de g
llenguad's normal, assegura que la que el ciutada ha de ser até
llenguacatalana sera la vehiculari
s’expressien catala
d’aprenentatgeentot I’ensenyament Estic segurque l’aprovaciéde la nonouniversitari i notan sols en l’etapa
vallei afavorira la generalitzaciéde
obligatoria. Unaaltra novetat desta- lus del catala entots els nivellsi amcada és l’establimentde quotes d’tis bits, facilitard politiques actives de
del catala enel cinema,la radioi la
foment i de con rt 16 i millorara
televisié, a més de reforcarel princi- substancialment l’estatut jurfdic del
pi de fomentde

les indiistries cultu-

rals i introduir-loenles novestecno-

logies
8
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seva penetracio

catala,
2. Quéus ha semblatel procés de

nou mesosdeconversesi debats?

Hiha hagutcoma minimdos debats.
Unde mediaticenel qualel text que
s’elaboravai les propostes
legislatives no comptaven,i unaltre de parlamentarique haestat molt enriquidor
3. Hi ha hagut pronunciaments
d'arreude estat, amb més 0 menys
coneixement
de la realitati tot
comptantambmolts mitjansde
comunicacié.No provocaaixo una
distorsié del debat a Catalunya?

Gairebé
tots els pronunciaments
que
han arribat des de fora de Catalunya
s’hanfet amb un desconeixementde
causa absolutament culpable. Dic
culpable perqué tothom ha pogut
conéixer el contingut de la Llei i,
quans’opina, especialment
si esté la
responsabilitatde c ‘aropinid, hi ha
Vobligacié d'informar-se previament. Molts noho han fet perqué el
seu posicionament bel-ligerantamb
el catala és aprioristic.
4. Compensa fer l'aplicaciéde la

Lleiel Governcatala?
El Governhaindicat que vol que I’aplicacié de la Llei demostri dues coses: que és un bon instrument per
avangar enla generalitzacié del coneixement i de I’is del catala i, per

tant, una milloraper a la nostrallengua, i que nocrea captensié a la so-

cietat.
Per aixd el Govern pretén fer una

aplicaciédialogada
i concertadaamb
tots els sectors implicats,coordinada
entre tots els departamentsde la Generalitat i les altresinstitucions
lanes amb responsabilitaten matéria
de llenguai, finalment,progressiva.

5. Podriaexplicar quines
sonles
novetatsdela novallei en relacié

ambel monde l’empresa?
LaLlei 1/1998preveutres tipus d’intervencié legal en el mén empresarial: la regula 5dels usoslingiiistics
de les empreses,algunes mesures
relacionadesamb lapreséncia del catala a’etiquetatge i la publicitat

nalment,altres referentsa I’tisdel
catala en els centres de treball.
Aquestaregulacié és unade les novetats mésrellevantsdela Ilei.
Em
referiré a la regulacié establerta

2. Empreses
i entitats de servei ptiblic, com s6nles de transports, subministraments 0 comunicacions. Es
garanteix la preséncia externa preferent del catala en les comunicacions
orals i escrites adregades als consumidors. No hi ha cap referencia als
usos interns. AixO
afecta, per tant, a
Correus i a Telefonica,a Fecsa i a
Gas Natural, a Renfe i a qualsevollinia d’autobusos.Estracta d’empreses
normalment grans, amb una certa
connexié amb I’administraciéque
els
autoritza, normalmentper concessid,
el servei,i que, a més, tenen unagran
incidénciasobreel ptiblic.
3. Empreses que presten serveis directes al public. Es garanteix que el
consumidorpodra ser atés qualsevol
que sigui la Ilengua oficial en qué
s’expressai que,pertant, no haurade
canviar de Ilengua. Nos’estableix
capts oral del catala a l’empresa,sinotan sols unagarantia del dret dels
consumidors a expressar-se en la
llenguaoficial que triin. Aixdafecta a
tots els establimentsde servei directe
al public,des de les grans
superficies
als comergos.
A més, els cartellsd’infomaciégene-
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‘Sitges
I'u. d’agost
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'ide 1955.Ellicen‘ciat en dreti nota'
tri de Barcelona,
{
tactualment en ex'
'‘cedéncia. Forma
tpart
de la Comis'
‘sid
Juridica Asi
Iisessora de la Generalitatde Cata-'
ilunye.
1Com a jurista s'ha especialitzat,
ten l’estudidel dret civilcatala i del}
\dretlinguistic.
iI

|Des del setembre de 1996 és;
1.

a

i

‘director general de PoliticaLin-!
igiistica, del Departament de Cul-t

tturade la Generalitatde Catalunya.!
'
u1
ral de cat cterfix i les ofertes de serveis (és adir, la denominaciédel producte que es veno s’ofereix, el ment
i la cartade vins,els preus,la retolacié de l’activitat)han de constar com
a minimen catala.
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enrelacié amb I's delcatala a l’empresa,que té aquestagraduacié:
1. Empreses ptibliques
i institucions
de dret ptiblicautondmiques
o locals.
Es contemplaI's del catalade manera gairebé idénticaa la de les administracionsde qué depenen, ésa dir,
tis general i normal en les activit
internes
i externes, fins i tot en l’etiquetatge dels productes
i la informacié dels serveis que ofereixen. Aixd
és molt important de cara a concessionaris d’autopistes,de ports esportius, fins i tot d’estacionsd’esqui,que
operensobre concessi6.

LuisJou,

ditector
general
dePolitica
Lingiistica,

i

Tria bée!

Parla:: va lencia
La UGT
del Pais Valencia va apostarja fa uns anys per: “aconseguir un repte, trencar eixa
concepcio espanyolista que sempre han volgutlligar amb el nostre sindicat”.
ambé plantejarem un obT

jectiu, difondre el coneixe-

mentdel
Amesdelles

valencia dins la

nostra organitzaci.

Es per aixo

tasgbes que va crear un departament de
especifiques|de
normalitzacio lingWistica, que

divulgaci6
delis anomenarem
del
valencia
(Vassessoramett,
lacorrecci6
ja

Departament

de

traduceié

tescrits
|

documents,
ete)

també
shan

Lola Cayuela. resp. Departamentde Valencia UGT
del Pais Valencia

valor formatiu i de qualificacié

dels treballadors.
La necessitat de potenciar la

co-

marquesdel Pais Valencia. En la
majoria dels casos aquesta

sensibilitzacio i divulgacio de la
llengua ha implicat, des de la

col-laboracié ha representat una

creacid del Departament, l’any
1992, la realitzacio d’una série

tives en defensa deIts
neixementdel valencia.

d’activitats que mostren la transcendéncia del treball portat a

Des de I’any96, també contribuim
tots els anys a la redaccio d’un
in-

terme.

forme
técnic sobre la situacid
lin-

A més de les tasques especifiquesde divulgacio deI's
del va-

guistica al Pais Valencia,concretament: la situacio del marc legal
per a lensenyament en valencia i

lencia (I’assessorament, la cor-

realitzataltres

diferents ajuntaments deles

participacio activa quanta inicia-

el co-

la docénciaen valenciatanten I’educacié primaria com secundaria
alitzat altres activitats dinamitza- ila universitat.
reccio, la traduccié d’escrits i
documents, etc.) també s’han re-

mnt

dinamitzador

dores. Entre elles podriem destacarla realitzacio i imparticié d'un
bon nombre de cursos per tot
arreu del Pais Valencia. De fet,
hem passat de fer 9 cursos en
1992 a impartir-ne 77 en 1997.

Finalment, ressenyar la valuosa
participacio del sindicat en una
série d’actes puntuals, en estreta
relacié amb I’us de la Ilengua.

Especialment en aquelles com-

memoracions i homenatges en
Pais Valencia dates molt assenyalades i que

\

Valencia, ambla

En 1996
la UGT
del
posa en marxa la Campanya Tria han tingut un transfons cultural
bé, parla Valencia,amb la qual molt important. Concretament, la

intencié de fer

un
Us efectiu i normalitzat de la
llengua, és a dir, normali quoti-

dia. En definitiva,utilitzar la llengua com a eina detreball

icoma

intentarem impulsar I'Us de la
llengua no sols dins deI’organitzacié, sind també difondre-la
pels centres de treball.
Caldria destacar, a més, que el

Departament de Valencia ha
col-laborat també ambdiferents
entitats i institucions: Mesa per
I'Ensenyament en Valencia;Federacid d’Escola_ Valenciana;
Conselleria de Cultura, Educacio

i Ciéncia;Universitatde Valéncia;

©
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nit abans de |'1 de Maig de 1997

férem un sopar -homenatge a
Ausias Marc- queva reunir molts
companysi companyesdel sindicat i importants personalitats del

mon
sociocultural.
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Voluntariatlingiistic |
os

Els dies 20 i 21 d’octubre

de 1997representantsde
les diversesuniversitats
dels Paisos Catalanses

Quéés aixo?

SéniaLinas. resp.d'AVALOT-Joves
de laUGTdeCatalunya

VERO
AL

Cal

Vu

van aplegara la

Universitatde Valénciaen
el que fou la 1. trobada
de VoluntariatLingiiistic.

de Barcelona) el voluntariat pren
forma en una associacio que pro-

l'Institut

mou
la dinamitzaciode Ia llengua
mitjangant I’animacio sociolin-

JoanLluis Vives,fou
l'avaluacio del que

guisticai
nitzacid™
Coordinaciéaeenica:

i la coordinacio

Col-laboren

aixodel voluntariat
lingiiistic?

ya

Se

:

Cee.)

a ida

Arfan
d'aquestes
mancances
van
ajarsorgint
diferents
inciatives:
ala
UBB
(Univesitat

fAptinoma
de

tre-

Barcelona]el

pitgin, que tracta sobre els drets
linguistics. A la Universitat de

voluntariat
pren
formaen una

Valénciael voluntariat entra més

agsociaciéque

en el que és la immersio sociolinguistica de castellanoparlants i

els mentors d’estudiants estrano és dificilveure que les
universitats, a través dels

serveis de normalitzacio
linguistica i comissions de politica lingUistica(cadascuna al seu
nivell),han fet una tasca molt important pel que ésI’estricta nor-

DECLARACI@malitzacio institucional, pero

UNIVERSAL DELS
DRETS LINGUISTIC

activitats culturals, com

lobra de teatre Que no
te’ls

s‘havia fet en aquest tema

d'esforgos.Pero,qué és

noparlants, exercint com a mentors linguistics dels estudiants
estrangers, promovent i participant en activitats diverses d’animaci6 sociolinguistica...
Arran d’aquestes mancances van

anar sorgint diferentsiniciatives:
a la UAB(UnivesitatAutonoma

EImotiude la trobada,
organitzada
per

bils o insuficients:afavorintla integracio lingliisticadels castella-

gers, a través de la formacio dels
voluntaris per dur a terme aques-

tes tasques.
Altresuniversitatscom la Jaume|
de Castelléo la de Gironahan comencatja a tenir iniciativessem-

blants.Es per aixd que el motiu

principal de les jornades era debatre les experiéncies, discutir alun Ultimterme el fomentde I'us ternatives i plantejar futurs prodel catala enla vida quotidiana de Jectes comuns.
les universitats.Es aixique diver- Les jornades es van concloure
sos grups de persones compro- amb unaidea principal: hi pot ha-

molt
poques es preocupen o deixen en

mesesen la recuperacid
linglisti-

ver tants models com realitats so-

ca van decidir d’organitzar-se, en
el seu temps Iliure, per tal de fer

ciolinguistiques hi hagi, mentre

arribar la normalitzacioalla on les
lleis i les institucionsson més dé-

lacions quotidianes a les nostres

Crepitgin.
que

tratta
sobre els
dretslinguistics

es fomentiI'Us del catala a les reuniversitats.
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1Trepatt (11

3
ra
=)
(G)
a4
x
ms
c

LaPregunta

USSEMBLA
POSITIVA
LAPREVISIO
DLA
E LLEIDEPOLITICA
LINGUISTICA
DEPROMOURE
LA PARTICIPACIO
DIRECTA
DELSSINDICATS
| LES
ORGANITZACIONS
EMPRESARIALS
ANGEL
JIMENEZ,

FRANCESC
GIRALT,

del Vallés
Occidental

de les Comarques

(Baa

_

_

—

_

normalitzacio
istica

gociacié

col-lecti-

lin- va, els treballadors

ha d’arri-

ar a tot arreu. Els

i treballadores pu-

guinfer la immer-

agents socials hem sid lingiistica.

ajuPenso quela previ- econémic0 a la so- Em sembla molt totselsnivells,
positiu,
ja que
totel daaldesenvolupasid d’aquesta lei cietat en general.
possibilita _partici- Es positiva,doncs, que sigui fomentar menti enriquiment
par activamenten
la definicié i desen-

aquesta
llei,
perquélanostrallengua
en delnostrepais.

ja veniafentlaUGT

sindical,

en el camp de la
normalitzaci6 del

socio- catala.

Luis
COLLDELRAM,

ISABEL
RUIZ,
sec. Gral.de la Ul

d’Osona

Maresme

sec. gral. de la UC
no hagiresoltel te-

made la Ilengua,
si. N@obstantaixd,
tan sols al mon
és vergonyés que a no

aquestesalcades el laboral,sind, i més
gover dela Gene- important,a I’admiralitat de Catalunya nistraciécatalana.

FRANCISCO
sec. gral. Unié In-

tercomarcal Anoia-

Seria una bona ma- també al monlabo-

12) LLENGUA
| TREBALL

La UGT
de

Catalu- duali constant del

?

menten la vida la- positivaque afavoboral, sind també rirala sevaplena

social,creuquela_normalitzacio.
incorporaciéd

sec. gral. de la UC
de l’Hospitalet

Laparticipacié dels se‘ns ha negat
la participacié dels nen mésa la realitat sindicats de classe historicament. “Es
treballadors i dels de cada territorii entots els aspectes l'hora queels sindiempresaris, perqué de cada empresa. culturalsha de ser cats ocupem el
aixitothom se sent Perd, sobretot els una urgentnecessi- nostre paper real
mésimplicat
amb sindicats, necessi- tat; per tant, no no- enla societat catala catalanitat i les tem mésmitjans.
mésés positiu, sind lana.
que és un dret que
respo-

sec. gral. de la UI
de les Terres de
Lleida

neradenormalitzar
ral,que
fins arano nyacoma organit-catala a la vida lal'ésde la llenguaes fa.
Zaci6 sindical i com boral habitual crea particip
nosola-ara una atmosfera

Penedés-Garraf

Es|moltinteressant actuacions

Dionis Ona

Nordoriental

NicoLAsCortés,

Criapo,

tots els ambits i a

facilita l’eina quere-

del colzael gue
fins ara

de possibilitar
que

ae
Evidentment
que

sec. gral. de la UI
Bages-Bergueda

de Girona

Es normal que si- a través de la ne-

guiaixi,ja que la

MiQuetEsPEo,

sec. gral.

sec. gral. de la UC

gra-

JOSEP

M. BARBERA,

sec. gral. Uniéd
Territorial de
Tarragona

Si, pero cal veure cats. Com a sindiles mesures concre- cat hauriemde distesi els mitjanstéc- posarde técnics de
nics i econdmics normalitzacio _linamb qué podrem giiisticai de recurcomptarels sindi- sos a cada unio.

Emsembla urgent demanar

Aquino hi ha

Immigrants
Salvador Cards

CL

ha

bia serpoliticament incorrecte utilitzaraquesta denominacié
-com ja ho ésparlar de xarnegos-,
perqué sembla queés I’inica mena
de prohibicions que s‘accepten i
que, a més, fan progre. |, exagerant, suggereixo que siguem
el primerpais del mén on,al revés del
quesol ser habitual, qui vulgui un

deuresde tot

ciutada queviu i

tre-

|

ballaal nostreterritori,i de laltra se

Tambéés cert

segueix dividint la realitat social catalana en termes d'immigrat-autocton. En aquestsentit, convé reconéixer que unapart important de
la responsabilitat la tenen els estudis que, des deles ciéncies socials,
hantendit a perpetuar determinades categoriesclassificatories, sense fer-nela necessaria criticaepiste-

queelprincipi
queinspirava
Campalans
fa
setanta-cinc
anysnoésencara
completament
assumit
pertot

bragos oberts- i pateixen

moldgica
i atorgantun falsestatut
decientificitat a classificacionsburocratiquesd'origencensal.

dretes0
Pesquerres.

ambels nostres dols i gaudeixen
ambles nostresalegries, i ens donenfills, que les nostres dones no
en pareixen prou, son tan catalans,

També és cert que el principi que
inspirava Campalans fa setantacinc anys no és encara completament assumit pertot el nacionalis-

manar raonadamenti esperar la
decisid d’una comissié d’experts
que, per anar bé, hauria d’aplicar

criterismoltrestrictius.

temps, i denunciava la immoralitat
politica dels quila utilitzen electoralmenten benefici propi. Pero em

qualificar els ciutadans

que hi son.

certificatd'immigrantI'hagi de de-

d‘immigrant prescriu amb el

ES)
iE
i

Sobretot els que fa anys

mevaproposta és quearri-

No estracta pas d’una opinio original ni recent, Josep-Lluis Carod-Rovira fapoc queescrivia en aquestes
mateixes pagines que la condicié

categoria d'immigrantper

no nascuts a Catalunya.

it amb un puntd’ironia, la

D

<
Pa

que s‘abandonila

Catalunya -que sempre acollim

amb
els

@)nacionalisme
Catala,siguide

enla nostra interpretaciofuturista me catala, sigui de dretes o
semblaespecialment
oportu recor- de la nacio, com nosaltres matei- d’esquerres. Hi ha tics mentals de

dar que ara fa exactamentsetantacinc anys-es diu de pressa- que Rafael Campalans, en una conferéncia
pronunciadaI'11 de febrer de 1923
al CADCIen resposta al socialista

catalaresidenta MadridAntoniFabra, que havia sostingutla incompatibilitat entre socialismei catalanisme -i pocs mesos abans de

xos. No fem absolutamentcap di-

feréncia.”

dificildesaparicio que equivocadamentatribueixen més responsabili-

Certament, quan demanoevitar seguir pensanten la categoria d‘immigrantno dic pas quees tracti de

tats de les reals al fenomen
de la
immigracioa I’horad’explicarles

negar I'evidencia empirica d’uns

sesles relacionadesamb
la norma-

moviments de poblacid que han estat tan duradors en el temps com

litzacio lingUistica. | son especialment injustes quan, a més,
aquestes responsabilitats es des-

febleses actuals de la nacid, inclo-

intensos en el seu abast. Pero si
fundar la UnioSocialistade Cata- que hi ha unacerta contradiccié |o- criuencoma resultatde criterisvolunya-, afirmava: “Per nosaltres, la gica,i una notableperversitatanali- luntaristes, com sila integracio culnacid és una cosa viva, plena de

tica, quan per una bandahi ha qui

tural només fos una questid de

sentit i de cara alfutur, i la ragaés fa I'elogidels Paisos Catalanscom tenir-neganes i no pas de condiunacosamorta,pobra de contingut a terra de pasi mestissatgei recla- cions i possibilitats objectives de
i plasmada sobreel passat(...) Per ma
el reconeixement
real -elformal fer-ho.
nosaltres, els forasters que vénen a ningu no el discuteix- dels drets i
Tuewenun
0TRERALL
Font:AVUI,6 de febrer de 1998,reproduccio
parcial
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_\ Miquel
Ferrer
i
Sanchis
biografiad’un
sindicalista
La biografia d'un personatge sempreens il-lustra sobre

Alacantde 1926a 1930.

la seva época.Aquestés el cas de MiquelFerrer i

bertat, es va afiliaral BlocObreri
Camperol(BOC)i va ser membre
dela redacciodela revistaL'Hora.

Sanchis, un home
que

|
|

|

va néixera les portes del segle

XX,l'any 1899a Castelldefels.

e benjove les seves inquie- fundacié de la Societat d’Estudis
tudsel van portar a la mi- Militars (SEM),juntament amb
Francest
Nelra,
i d’altres.
litancia politica i, aixi, el LluisNicolaud’Olwer
Josep
Mavarez
i
a militaral partit Alcap de dos anys, el 1925,va parCamil
fos 1922va comengar
i va ser un dels fun- ticipar en el Complot del Garraf i
presenten AcciéCatalana
piblicament\el dadors de les seves joventuts. va ser membre del Directorid’Eses va afiliar al CADC!(Cen- tat Catala.Pero ben aviatva tastar
Centre
d'estudis També
Miquel
Ferrer. tre Autonomista de Dependents la brutalrepressi6autoritariai antii la Industria).L’anyse- catalana de la dictadurade Primo
Barcelona,
24fe del Comerg
|

febver
de1998

t

glient, el 1923, va participar en la
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de Rivera, i va estar empresonat a

Totjust acabada de recuperarla Ili-

Després, arran dela unificacio del
BOC amb I'Esquerra Comunista
d’Andreu Nin, ell mateix i d’altres,

com ara VictorColomer
i AngelEstivilles van integrara la Federacio
Catalanadel PSOE.També
va participar en la creacié del Partit Socialista Unificat de Catalunya

(PSUC),el 23 de juliol de 1936,a
I'HotelColon,a la placa de Catalunya de Barcelona.
Durantel Ill Congrés de la UGTde
Catalunya, el novembre de 1937,

MIQUEL
FERRER
|
SANCHIS

=

<

secretari general de la UGT
de Catalunya (1937-1939)

j

ry
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sindicalisme i catalanitat
Amb
lavoluntat
derecordar
i derecuperar
els refepropis
delaUGTdeCatalunya
col-lectius
endavant es va adherir al Movi- rents
delnostre
poble,
nopodem
passar
peraltla figura
iel
mentSocialista de Catalunya.
Vapresidir la ComunitatCatalana paperquevajugarMiquel
Ferrer.
de Méxici va ser també secretari Laseva
vida6un compromis
permanent
amb
el sin
de la Confederaciod’Associacions dicalisme
i lareconstruccié
nacional,
desdelseupenCatalanes d’América, on repre- sament
socialista
i nacionalista.
Vatenirunprotasentava el ConsellNacionalde Ca- gonisme
particular
afinalsdelsanys30:secretari
cialista i nacionalista, el qual més

i

general, en un momenten queel
sindicatvivia un creixementespec-

tacular d'afiliacio, tot arribant al
mig miliod’afiliats.Aixi,la UGTde
Catalunya va esdevenir el primer

sindicatcatala, tot trencantI'hegemoniadeI’anarcosindicalisme.

talunya, a Londres. El seu activisxiliara Franca,i a Tolosade Llen- me nos‘aturava i I’any 1953 va
guadocva organitzarI’ajutals refu- participara la ConferénciaNaciogiats; pero va tornara ser detingut, nal Catalana, d’on va sorgir el
Catala. Vacol-lai empresonatal castell de Cotlliure, ConsellNacional
a la Catalunya Nord. El van allibe- borar a diferents publicacionsde
rar el juliol de 1939 i va continuar l'exili catala a Mexic,com ara El
el seu exilia Mexic, on mantenia la Poble Catala o Revista del CataAcabadala guerra es va haver d’e-

general
de laUGT
de Catalunya
desde1937
fins a

1939,
moment
enquéelnostre
sindicat,
ambmigmiligdafiliats
id‘afiliades,
vaesdevenir
elprimer
sindicatcatala,
tottrencant
aixtVbegemonia
delanarcosindicalisme.

Recordant-lo
avui,també
retemunhomenatge
a tots
alssindicalistes
i a totselscatalansquedurantla

guerra
civil
van
lluitardecididament
perlallibertat
i
lans d’'America,a la revista Nova lajusticia
social
aCatalunya
iquedesprés
vanhai a El But- verdexiliar-se
expulsat del PSUC. Aleshores, el Era (portaveu del PSC)
novembre de 1940,va ser un dels lletide la UGT,I’any1957.
Enreconeixement
a lasevaactitud
decompromis
promotorsdel manifest“Atots els Vatornar a BarcelonaI’any 1965 i amblasocietat
catalana
durant
aquells
anysdifimilitantsdel PSUC”que és un dels va publicar La Generalitat de Cata- cils,laFundacié
Josep
Comaposada
bacregut
que
origens de la reorganitzacio de lunya a I’exili(1977)i L’evolucié lamillor
manera
derecuperar
aquest
referent
naciode Catalunya
&
amblacreacié
del
lespai socialista. A Mexic mateix del pensamentpolitic catala 1923- naldelaUGT
va intervenir en la fundacid del 1939(1982).Encara,ens ha deixat Centre
d'Estudis
Miquel
Ferrer,
per
tal dereflexionar
propostes
sobre
elménsocial
ilaboral,
Moviment Social d’Emancipacio escrites unes extenses memories idegenerar
ambestudis
bistdrics
comdepresent
ide
Catalana que, el 1942, es va con- inéditesque vandes de 1920
fins a tantsigui
futur.
vertiren el Partit SocialistaCatala 1970.Ens va deixarI’any 1990.
(PSC),amb un clar componentsoCueseUn
0THERA.
seva militanciapolitica,pero va ser
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258.000 catalans
llegeixen l'AVUI diariament *

Helena.35 anys.Delineant.
Desque
era petitahovatenir

lor,sempre
vapreferir
elsjocsdemecano
ales avorrides
nines
deplastic.
Aratreballa
enunamultinacional
deresponsable
del
departament
deformacid.
Elseudiariés I'AVUI.
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