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SI VOLS:

LAUGTsinoicsrnacionsoecarom
quest any fa deu anys que
vaig entrar al sindicat,
pero quan vaig prendre

aquesta decisio vaig exposar-la al
ConsellNacional,com a conseller
queera d’ERC,i vaig rebre fortes
critiques perqué afirmaven que
era un sindicat espanyol, i també
deien alguns mots que no valla
pena reproduir, pero jo vaig afir-
mar que aquell jovent que parlava
no sabia qué és unsindicat.
Primer,la UGTés unsindicat d’es-
tructura confederal, per tant, és
una estructura que implicitament
acceptavael principi de reconeixe-
ment, d‘un funcionament auto-
nom.
Segon, aquestsindicat es va for-
mar a Mataro, per aixo havia de
tenir en compte una prévia: era
possible i normal que com a es-
tructura, després de I’assentament
de la democracia, volguéssim ser
unsindicat arrelat a Catalunya,0 a
Galicia, o al Pais Basc, segons ca-
da cas.
Tercera,al sindicatno esfa discri-
minacio ni per la llengua que es
parla, ni pel color de la pell, per
aix0,vaigcreureque haviemd’ar-
ribar a la normalitat, sense que
cap treballador perdés cap dret

pel cami.
Aixi doncs,els afiliats que vivim o
treballema qualsevollloc delmon
fora del Iloc de naixement, no po-
dem renunciarmaia la nostra cul-
tura; ni les persones nascudesfo-
ra de les terres catalanes ni les
nascudesaqui.
Perqué, a tothom que ha format
una familiai té fillsa Catalunya,
aquestpais petit mainoli ha tan-
cat els bracos si vol parlar el ca-
tala, i estimala terra dels seusfills
-i dels seus néts probablement. |
tampocno nega a ninguel dret de
sentir-se catala si vol ser-ho, car
IGnic que demanem és que senti
respecte, perqué nosaltres esti-
memmolttant la nostra terra com
la nostra lengua; i el mateix els
passa a les persones nascudesfo-
ra de Catalunya, que no poden
oblidar el lloc de naixement, ja
que qui perd els origens perd la
identitat.
Peraixo estic molt content que els
treballadors i treballadoresafilia-
des al sindicat no tinguem cap
problema perqué, sense estar ma-
nipulats per algunes opinions mal
intencionades, entenem que com
més preparacio tinguem, més
possibilitats per trobar un lloc de
treballmés ben remunerat.
En definitiva, les treballadores i

treballadors hem d’adaptar-nos al
lloc del mén on anema treballar;
no podem fer guetos perqué aixo
és dolent per a nosaltres i per a
tots els treballadorsdelmon.
De la mateixa manera que ens
hem d’adaptar a la robdtica, als
ordinadors, a I’angles... ens hem
d’acostumar a sindicar-nos, per-
qué els mateixos sindicats donen
formacié a les persones que s‘hi
afilien, ja que entenen que /a cul-
tura és una eina molt esmolada
per combatreI’explotacid.
Per aixd estic molt content que el
sindicat sigui arreu del pais per
expressar que el catala també és
patrimoninostre.
Per aixo estic molt content que el
sindicathagi fet ungran esfor¢per
donarpreparacio i cultura a tots el
seusafiliats, respectant-los el dret
individual. S’han unit els senti-
ments d‘un pais ambla historia de
la fundacio del sindicats, amb les
necessitats que tenim els treballa-
dors i treballadores per estar pre-
parats, per mantenir un nivell de
cultura;pero el que més satisfac-
cid em donaés que nohe vist nin-
gu que poséstraves, pertant, la
mevafelicitacio a tots elafiliats.
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Llenguai negociacio
col-lectiva:uncamiper ala
participacio
LaLleidepolitica lingiiisticaaprovada
pel Parlamentde Catalunyarequereix
una analisidetalladai ofereixnoves
perspectivesde treball.Unaprimera
aproximacioensindicaquenoincideix
gaireenlesrelacionslaborals; unamica
mésal sectorpublicqueaempresapri-
vada.
Aquestfet converteixla negociacio
col-lectivaenunambitimportantperfer
propostesdecontingutlingiiistic,enun
sentitde sistemade garanties.D'una
bandaper facilitarinstrumentsde for-
maciéde/encatalaalstreballadors,so-
bretotalsqueocupenun llocdetreball
ambunperfillingiiistic.D'altrabanda,
perimpulsarla presenciai I'dsdelca-
talaamoltesempreses,iqueaixielca-
talaestiguia l'abastdetots elstreballa-
dors.
Enparal-lel,laparticipacioinstitucional
ha de permetrede discutirpropostes
perquéels treballadorsielconjuntdela
ciutadaniapuguirelacionar-seefectiva-
menten lallenguaoficialquetriiambel
monde les empresesi delsserveisen
general.
Lasituaciodebilingiiismeasimétricque
hihaa Catalunya,i a total'arealingiiis-
tica catalana,comportagreusdéficits
tantperalcatalacomperaldretquete-
nentotselstreballadorsa viurei treba-
llar en catala i conéixer-losuficient-
ment.
Mésenlla deles dificultats,la progres-
sivaimplicacioi participaciodelssindi-
catsidelsempresarisésunanecessitat
iunagarantiaperalprocésdenormalit-
zaci¢lingiiistica.
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Lany 1997ha estat I'any del tancamentdefinitiu de la Campanyade NormalitzacioLingiiisticaal

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
coses més_profitoses

. SER, barque la gestid de la <* Quan vasaun
campanyaha aportat al sin- - - onan otal per
dicat han estat l’experiéncia <
en coordinacié amb les ad- fm
ministracionsd’arreu del ter-
ritori i un vast coneixement
de les diverses problemati- >
quesquepateixenels treba- 9. .
ladors i treballadores d’a-

ew allotjai-te,d’entrada,fesservirelcatala.

Detotamanera,
sihiteniuun

especialinterés

cié al Servei de Normalitzacié
Ling i
Enreferéncia a les grans pro-
blematiques del sector, cal dir
que en s6n bastants i impor-
tants. L’eventualitat de la con-
tractacié, la mala distribucié
dels horaris (vacances, torns,
festius, etc.), la manca de for-
maci6continua de qualitat a de-
terminatsnivells, etc.

podeuconsultar
\Informedela= En aquestarticle ens centra-
campanya[1994 rem en aquest darrer aspec-
—1997]queest@ te, ja que ens proporciona

alavostra una informacié mésinteres-
disposicidal santi concretapera lanostraquoti- teniu. un
Seveide dianitat sindical. A més, desenvo- especial inter’s podeu consultar

Normalitzacio= lupar comcal el primer apartat és l’informe de la campanya(1994 -
Lingiiistica . De tota manera, si hi 1997) que esta a la vostra disposi-

Una de les mancances més im-
' portants és la formacié. Fa molt
pocs anys que el nostre pais
compta ambescoles de restaura-
cié que imparteixen un ensenya-
mentde bona qualitati, per tant,

existeixen generacions de profes-
sionals que s*han hagut de formar
ells mateixos a l’empresa,dia a dia,
i que,tot i els esforgos que desdels
sindicats es fan perqué tothompu-
gui accedira la formacié continua,
molts d’ells han quedat Ilunyde les
novesgeneracionsde professionals

la matéria que ens ocu-
pa, el catala, existeix encara ara un
gran nombre de treballadoresi tre-
balladors que nohantingut accésal
seu aprenentatge durant molts anys.
i que ara tampocno el tenena cau-
sa de la intempestivitat dels seus

quest sector.

formats.
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material d’autoaprenen-
tatge de catala per a
treballadors de lhos-
taleria i la restauraci6.
No haestat suficient,
comés normal, i encara
sha detreballar molt en |

$
Unadeles
mancancesmés
importantsés la
formacié.Peraixa
vameditarelcurs
fautoaprenentatge
“Comunicar-teala
carta

aquesta direcci6. Perd la
novetatés que aramoltes
persones del sindicat ja
pensen en nosaltres quan
es decideixen a aprendre
catala
Tant amb el Comunicar-
te a la carta com ambla
resta d’actuacionsde la
campanya s’haintentat, i
en bona mesura aconse-
guit, acomplir la maxima

horaris.Peraquestmotiui de la UGT de Catalunya
en el marc de la campan-— en normalitzacié lingiiis-
ya, la UGT de Catalunya tica: posarel catala a l’a-
va proposar editar el Co-_ bastdels treballadors.
municar-te a la carta, un

[iV i

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

ENCICLOPEDIA|
CATALANA
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ACCIO SINDICAL Algunes actuacions i resultats

(auanres JORNADES _cetalladaenelpressupostquela| (Reuniéde la Comissio
DE POLITICA Generalitatde Catalunyadestina de Normalitzacio
LINGUISTICA al Consorcii, com a conseqiiencia, Lingiiistica

Els dies 23 i 24 del proppassat mes
de geners’han celebrat aquestes
jornades que des de fa anys
organitza la Fundacio Nous
Horitzons.
Enguanyles jornades han tractat
sobre “El presenti el futur del
Consorci per a la Normalitzacio
Anabisticas Shi ha denunciat la

les dificultats de tirar endavant
unaxarxade centresméso menys
arreladai de crear-ne de nous.
D’altra banda, tambées va parlar
del paperde la universitat en el
procés de normalitzacio
lingiiistica; representants de
diferents universitats catalanes
van presentar-hi les seves
experiéncies. ah

Enelmarcdel projecte
d'interrelacié del servei de
normalitzaciélingiiisticaamb
les diferents comarques de la
nostraorganitzacié,el passat
dia 16 de gener vam celebrar
unareuniéamb els companys
de I'Anoia,Alt Penedési Garraf
iel 28 de gener vam celebrar
una reunié d'intercanvi
d'impressionsambels
companysde la Intercomarcal
d'Hostaleria de Girona.
Una deles qiiestions centrals
de totes dues reunionsva ser
l'actitud delsafiliats davant
l'aprovaciédela Lleide politica
lingiiistica i, més concretament,

LLENGUA| TREBALL

davantlademagdgiaque han
fet algunsmitjansde
comunicaciéi alguns grups
politics.Laresposta,en tots
doscasos, va serla mateixa:el
neguit, i de vegadesindignacié
que algunespersoneshem
patitdavantles actituds
imprudents, no haarribat a la
classetreballadoraen general.
Enl'ambitconcretde
'hostaleriaens preocupava
tambécom estavael catala en
la formacié detreballadors a
leszonescostaneres.Enaquest
aspecte,la respostanova ser
tan positiva,ja que existeix una
percepcidqueel catalanoés
unacosa util-car lesempreses
continuensense exigir-lo- i, per
tant, professionalment,esdevé
mésimportant parlar alemany
orus.
Tot plegat ensindica que
encara ens queda molt camia
fer pertal que lesempreses
entenguinqueel catalanoés
tan sols una llengua, siné que
és unaeinaperoferir unservei
de qualitati unelement
definidordela identitatde la
marcapropia.

LaComissié aplega els
responsablesde
normalitzacié dels
organismes que n’han
nomenati els companys i
companyesinteressats en el
tema. Eldia 19 del
proppassat mesde febrer es
va celebrar la 6a reunié de la
Comissid.
Elsprincipalstemestractats
vanser: la Lleide politica
linguistica, les perspectives
queofereix el 10@Congrés
de la UGT de Catalunya, el
nostre Pla de normalitzacio
lingistica per a 1998i les
millores que introduirem a la
publicacié Llenguai 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-lelaniriabé 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
tde tenirméseines

‘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

lolanda Contreras i Gomez
vy

aa en accid.



neeACCIOSINDICAL, fra

LAUGTDECATALUNYADONALA
BENVINGUDAAL’APROVACIODE
LALLEIDEPOLITICALINGUISTICA
Per una aplicacio ferma i dialogadaamb els agents

de cada sectorimplicat
‘aprovacio de la Llei de

L politica lingtiistica pel Par-
lament de Catalunya re-

presenta disposar d‘un nouins-
trument per al procés de nor-
malitzacio linguistica, de mane-
ra 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 ca-
tala com a llengua propia en
l'ambit institucionalambuna vi-
sid territorial.
LaUGTde Catalunyacelebraque
la Lleiobri portes a nous ambits
com arales industries culturals,
les novesrealitats tecnologiques
i dels mitjans de comunicacio i,
encara, el m6n socioeconomic.
En I'ambitsocioeconomicla Llei

Llei 1/1998,
de 7 de
politica

ener, de
giiistica

abordaels serveis publics, l’aten-
cié al public o els cartells d’infor-
maciégeneral.Hade ser unprin-
cipi per a qué un dia sigui
possiblegarantir el dret a viurei
a treballaren catalai el dret dels
treballadors i treballadorescata-
lanes a tenir el catala al seu
abast. Demoment, la Lleino ho
garanteix perqué toca molt poc
els drets dels treballadorsa dins
de les empreses.

TIME TOURS
Agéncia de viatges

Av. Mistral, 29
08015 Barcelona
Tel. 423 45 25
Fax 325 93 61

Tanmateix,la Llei obliga el go-
vern catala a impulsarla col-labo-
racié ambels sindicats i les pa-
tronals. No dubtem que el
Consell Executiu _impulsara
aquesta implicacid dels agents
de cada sectoren el dissenyi I’e-
xecuciodeplans sectorials.
Lamentem que el consens no ha-

Stesfaaixi,la Llei
s@raunaeinapera
la convivencia,per
allacohesiésocial,

gi estat més ampli, pero ben se- perala plena
gur que sera possible aplegar to- clutadaniai pera
tes les complicitatssi I’aplicacié lareconstruccié
dela Lleies faamb fermesai dia- ngcional.
leg, amb el compliment dels
compromisos d’intentar canviar
les Ileis estatals que discriminen
el catala i de dedicar-himés re-
cursos, amb un nou impuls a la
dinamitzacio.
Si esfa aixi,la Lleisera una eina
per a la convivencia,per a la co-
hesio social,per a la plena ciuta-
daniai per a la reconstruccié na-
cional. | com sempre es pot
comptar amb el compromis de
la UGTde Catalunyaambles tre-
balladores i treballadors i amb
Catalunya.
Aquesta és la millor resposta a
qui fa demagogia interessada
contra Catalunya,mentre proce-
deixa unaretallada deles lliber-
tats,de l'estatdelbenestari de la
convivencia en un estat plurina-
cionali plurilingue.

(LUNRUA0TEAL
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MagdaGascéni AgustiPuig.
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Com valoreu l'aprovacié de la
Llei depolitica lingiiistica?
LaLlei 1/1998,de politica lin-

giifstica,respon ala necessitatd’ac-
tualitzar la normativalingiiistica ca-
talana per adequar-la a unasocietat
que hacanviat molti, també, per mi-
llorartécnicamentla Lleide 1983.
LaLlei ha estat elaboradapel proce-
dimentde ponénciaconjuntatal com
va proposar, en nom del Govern,el
conseller de Cultura. Aixd vol dir
que s’haredactat amb el maximcon-
sensi implicaciédetots els grups. Fi-

Catalunya
va aprovarla Lleidepolitica lingiiis-

favorable de CiU,

nalment, el Parlamentde

tica ambel vot
PSC,IC.
80%delsmembresde la cambra.

/ i PI, que representenel

Lanova Llei, que substitueix,doncs,
la de normalitzaciélingiiistica a Ca-
talunya, de 1983, delimita els con-
ceptes juridics de lengua propia i
llengiiesoficials i garanteixels drets
lingiifsticsindividualsdels ciutadans.
Esténa totes les institucionscatala-
nes la utilitzacié del catala com a
llenguad's normal, asseguraque la
llenguacatalana sera la vehiculari
d’aprenentatgeentot I’ensenyament
nouniversitari i notan sols en l’etapa
obligatoria. Unaaltra novetat desta-
cada és l’establimentde quotes d’tis
del catala enel cinema,la radioi la
televisié,a més de reforcarel princi-
pi de fomentde les indiistries cultu-
rals i introduir-loenles novestecno-
logies

8 LLENGUA| TREBALL

D’acord ambla nova Ilei, el catala
disposara de mesures pera la seva
penetraciéefectivaen l’ambit socio-
econdmic i laboral, on es constaten
deficits notables. Per exemple, amb
la sevapreséncia necessariaa lareto-
lacié de l'interior dels centresde tre
ball iala senyalitzaciéexteriordels
establimentsi ales ofertesde serveis
i entotes les comunicacionsexternes
de les empreses de servei_ptiblic.
Tambéhi ha d’influir el fet que en
totselsestablimentss*hade g
que el ciutada ha de ser até
s’expressien catala
Estic segurque l’aprovaciéde la no-
vallei afavorira la generalitzaciéde
lus del catalaentots els nivellsi am-
bits, facilitardpolitiques actives de

rtfoment i de con 16 i millorara
substancialment l’estatut jurfdic del
catala,
2. Quéus ha semblatel procés de
noumesosdeconversesi debats?

socioeconomici laboral.

D’acordambIa novaIlei, el

catala disposara de mesures

perala seva penetracio

efectiva en l‘ambit

Hiha hagutcoma minimdos debats.
Unde mediaticenel qualel text que
s’elaboravai les proposteslegislati-
vesno comptaven,i unaltre de parla-
mentarique haestat molt enriquidor
3. Hi ha hagutpronunciaments
d'arreude estat, amb més0 menys
coneixementde la realitati tot
comptantambmolts mitjansde
comunicacié.Noprovocaaixo una
distorsié del debat a Catalunya?
Gairebétots els pronunciamentsque
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, especialmentsi esté la

‘aropinid,hi ha
d'informar-se

responsabilitatde c
Vobligacié previa-
ment. Molts noho han fet perqué el
seu posicionamentbel-ligerantamb
el catalaés aprioristic.
4. Compensa fer l'aplicaciéde la



LleielGoverncatala?
ElGovernhaindicat que vol que I’a-
plicacié de la Llei demostri dues co-
ses: que és un bon instrument per
avangar enla generalitzacié del co-
neixement i de I’is del catala i, per
tant, una milloraper a la nostrallen-
gua, i que nocrea captensié a la so-
cietat.
Per aixd el Govern pretén fer una
aplicaciédialogadai concertadaamb
tots els sectors implicats,coordinada
entre tots els departamentsde la Ge-
neralitat i les altresinstitucions
lanes amb responsabilitaten matéria
de llenguai, finalment,progressiva.
5.Podriaexplicar quinessonles
novetatsdela novallei en relacié
ambel monde l’empresa?
LaLlei 1/1998preveutres tipus d’in-
tervencié legal en el mén empresa-
rial: la regula
de les empreses,algunes mesuresre-

5dels usoslingiiistics

lacionadesamb lapreséncia del ca-
tala a’etiquetatge i la publicitat
nalment,altres referentsa I’tisdel

treball.
Aquestaregulacié és unade les nove-
catala en els centres de

tatsmésrellevantsdela Ilei.
Emreferiré a la regulacié establerta

enrelacié amb I's delcatala a l’em-
presa,que té aquestagraduacié:
1. Empreses ptibliquesi institucions
de dret ptiblicautondmiqueso locals.
Es contemplaI's del catalade mane-
ra gairebé idénticaa la de les admi-
nistracionsde qué depenen, ésa dir,
tis general i normal en les activit
internesi externes, fins i tot en l’eti-
quetatgedels productesi la informa-
cié dels serveis que ofereixen.Aixd
és molt important de cara a conces-
sionaris d’autopistes,de ports espor-
tius, fins i tot d’estacionsd’esqui,que
operensobre concessi6.

ll tL}NOLL OL

2. Empresesi entitats de servei pti-
blic, com s6nles de transports, sub-
ministraments 0 comunicacions. Es
garanteix la preséncia externa prefe-
rent del catala en les comunicacions
orals i escrites adregadesals consu-
midors. No hi ha cap referencia als
usos interns. AixOafecta, per tant, a
Correus i a Telefonica,a Fecsa i a
Gas Natural,a Renfe i a qualsevolli-
nia d’autobusos.Estracta d’empreses
normalment grans, amb una certa
connexié amb I’administraciéqueels
autoritza, normalmentper concessid,
el servei, i que, a més, tenenunagran
incidénciasobreel ptiblic.
3. Empreses que presten serveis di-
rectes 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.
capts oral del catala a l’empresa,si-

Nos’estableix

notan sols unagarantia del dret dels
consumidors a expressar-se en la
llenguaoficial que triin.Aixdafecta a
tots els establimentsde serveidirecte
al public,des de les granssuperficies
als comergos.
Amés,els cartellsd’infomaciégene-

{
tbent va néixer a

' .
ide 1955.Esllicen-

'
{

‘cedéncia. Forma
'
i
isessora de la Generalitatde Cata-'

ten l’estudidel dret civilcatala i del}

I

igiistica, del Departament de Cul-t

I{
'Lluis Jou i Mira-
'
We " LP‘Sitges I'u d’agost
{
'
‘ciat en dreti nota-
tri de Barcelona,
tactualment en ex-'
'
tpart de la Comis-
‘sid Juridica As-
I
ilunye.
1Com a jurista s'ha especialitzat,

\dretlinguistic. i
|Des del setembre de 1996 és;
1. a i‘director general de PoliticaLin-!

tturade laGeneralitatdeCatalunya.!
1 'u

cterfix i les ofertesde ser-ral de cat
veis (és adir, la denominaciédel pro-
ducte que es veno s’ofereix, el ment
i la cartade vins,els preus,la retola-
cié de l’activitat)han de constar com
a minimen catala.

LuisJou,

dePolitica
Lingiistica,

ditectorgeneral

eS
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Triabée!
Parla:: va lencia

LaUGTdel Pais Valencia va apostarja fa uns anys per: “aconseguir un repte, trencar eixa

Amesdelles
tasgbes

especifiques|de
divulgaci6delis

delvalencia
(Vassessoramett,
lacorrecci6ja

traduceié
tescrits|

documents,ete)
tambéshan

realitzataltres
mnt

dinamitzador

concepcio espanyolista que sempre han volgutlligar amb el nostre sindicat”.

Lola Cayuela. resp. Departamentde Valencia UGTdel Pais Valenciaambé plantejarem un ob-
T jectiu, difondre el coneixe-

mentdel valencia dins la
nostra organitzaci. Es per aixo
que va crear un departament de
normalitzacio lingWistica, que
anomenarem Departament de

\
Valencia, ambla intencié de fer
unUs efectiu i normalitzat de la
llengua, és a dir, normali quoti-
dia. En definitiva,utilitzar la llen-
gua com a eina detreball icoma

© /10)Lueneua1Trepau

valor formatiu i de qualificacié
dels treballadors.
La necessitat de potenciar la
sensibilitzacio i divulgacio de la
llengua ha implicat, des de la
creacid del Departament, l’any
1992, la realitzacio d’una série
d’activitats que mostren la trans-
cendéncia del treball portat a
terme.
A més de les tasques especifi-
quesde divulgacio deI's del va-
lencia (I’assessorament, la cor-
reccio, la traduccié d’escrits i
documents, etc.) també s’han re-
alitzat altres activitats dinamitza-
dores. Entre elles podriem desta-
carla 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.
En 1996la UGTdel Pais Valencia
posa en marxa la Campanya Tria
bé, parla Valencia,amb la qual
intentarem impulsar I'Us de la
llengua no sols dins deI’organit-
zacié, 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;Fe-
deracid d’Escola_ Valenciana;
Conselleria de Cultura, Educacio
i Ciéncia;Universitatde Valéncia;

diferents ajuntaments deles co-
marquesdel Pais Valencia. En la
majoria dels casos aquesta
col-laboracié ha representat una
participacio activa quanta inicia-
tives en defensa deItsi el co-
neixementdel valencia.
Des de I’any96, també contribuim
tots els anys a la redaccio d’unin-
formetécnic sobre la situacidlin-
guistica al Pais Valencia,concreta-
ment: la situacio del marc legal
per a lensenyament envalencia i
ladocénciaen valenciatanten I’e-
ducaciéprimaria com secundaria
ila universitat.
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
dates molt assenyalades i que
han tingut un transfons cultural
molt important. Concretament, la
nit abans de |'1 de Maig de 1997
férem un sopar -homenatge a
Ausias Marc- queva reunir molts
companysi companyesdel sindi-
cat i importants personalitats del
monsociocultural.

CiueNeun0THEA.



Voluntariatlingiistic |
Els dies 20 i 21d’octubre

de 1997representantsde

les diversesuniversitats

delsPaisosCatalanses

van aplegara la

Universitatde Valénciaen

el que fou la 1. trobada

de VoluntariatLingiiistic.

EImotiude la trobada,

organitzadaper l'Institut

JoanLluis Vives,fou

l'avaluacio del que

s‘havia fet en aquest tema

i la coordinacio

d'esforgos.Pero,quéés

aixodel voluntariat

lingiiistic?

DECLARACI@
UNIVERSAL DELS

DRETS LINGUISTIC

ya
| Se

: Cee.)
a ida

os

Quéés aixo?
VEROAL
Cal

Vu

nitzacid™

Coordinaciéaeenica:

Col-laboren

o és dificilveure que les
universitats, a través dels
serveis de normalitzacio

linguistica i comissions de politi-
ca lingUistica(cadascuna al seu
nivell),han fet una tasca molt im-
portant pel que ésI’estricta nor-
malitzacio institucional, pero molt
poques es preocupen o deixen en
un Ultimterme el fomentde I'us
del catala enla vida quotidiana de
les universitats.Es aixique diver-
sos grups de personescompro-
mesesen la recuperacidlinglisti-
ca van decidir d’organitzar-se, en
el seu temps Iliure, per tal de fer
arribar la normalitzacioallaon les
lleis i les institucionsson més dé-

SéniaLinas. resp.d'AVALOT-Jovesde laUGTdeCatalunya

bils o insuficients:afavorintla in-
tegracio lingliisticadels castella-
noparlants, exercint com a men-
tors linguistics dels estudiants
estrangers, promovent i partici-
pant en activitats diverses d’ani-
maci6 sociolinguistica...
Arran d’aquestes mancances van
anar sorgint diferentsiniciatives:
a la UAB(UnivesitatAutonoma
de Barcelona) el voluntariat pren
forma en una associacio que pro-
moula dinamitzaciode Ia llengua
mitjangant I’animacio sociolin-
guisticai activitats culturals, com
lobra de teatre Que note’ls tre-
pitgin, que tracta sobre els drets
linguistics. A la Universitat de
Valénciael voluntariat entra més
en el que és la immersio sociolin-
guistica de castellanoparlants i
els mentors d’estudiants estran-
gers, a través de la formacio dels
voluntaris per dur a terme aques-
tes tasques.
Altresuniversitatscom la Jaume|
de Castelléo la de Gironahan co-
mencatja a tenir iniciativessem-
blants.Esper aixdque el motiu
principal de les jornades era de-
batre les experiéncies, discutir al-
ternatives i plantejar futurs pro-
Jectes comuns.
Les jornades es van concloure
amb unaidea principal: hi pot ha-
ver tants modelscom realitatsso-
ciolinguistiques hi hagi, mentre
es fomentiI'Us del catala a les re-
lacions quotidianes a les nostres
universitats.

Luencua1Trepatt (11

Arfand'aquestes
mancancesvan
ajarsorgint
diferents
inciatives:ala
UBB(Univesitat
fAptinomade
Barcelona]el
voluntariatpren
formaenuna
agsociaciéque

Crepitgin.que
trattasobreels
dretslinguistics
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LaPregunta
USSEMBLAPOSITIVALAPREVISIODELA LLEIDEPOLITICALINGUISTICA

DEPROMOURELA PARTICIPACIODIRECTADELSSINDICATS| LES

ORGANITZACIONSEMPRESARIALS

ANGELJIMENEZ,
sec. gral. de la UC
del Vallés
Occidental

(Baa
a través de la ne-Es normalque si-

guiaixi,ja quela
normalitzacio_ lin-
istica ha d’arri-
ar a tot arreu. Els

gociacié col-lecti-
va, els treballadors
i treballadores pu-
guinfer la immer-

Penso quela previ-
sid d’aquesta lei
possibilita _partici-
par activamenten
la definicié i desen-

FRANCESCGIRALT,
sec. gral.
de les Comarques
de Girona

econémic0 a la so-
cietat en general.
Espositiva,doncs,aquestallei,perqué
facilita l’eina quere-

agents socials hem_ sid lingiistica. del colzael guefins ara
de possibilitarque javeniafentlaUGT

en el camp de la
normalitzaci6 del

sindical, socio- catala.

Luis ISABELRUIZ,
COLLDELRAM, sec.Gral.de la Ul
sec. gral. de la UC Nordoriental
d’Osona Maresme

MiQuetEsPEo,
sec. gral. de la UI
Bages-Bergueda

Em sembla molt
positiu,ja quetotel daaldesenvolupa-
que sigui fomentar menti enriquiment
lanostrallenguaen delnostrepais.
tots els ambits i a

totselsnivells,aju-

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

ae
Evidentmentque
si. N@obstantaixd,
és vergonyés que a
aquestesalcades el
gover dela Gene-
ralitat de Catalunya

no hagiresoltel te-
made la Ilengua,
notan sols al mon
laboral,sind, imés
important,a I’admi-
nistraciécatalana.

FRANCISCO
Criapo,
sec. gral. Unié In-
tercomarcal Anoia-
Penedés-Garraf

Es|moltinteressant
la participacié dels
treballadors i dels
empresaris, perqué
aixitothom se sent
mésimplicatamb
la catalanitat i les

actuacions respo-
nen mésa la realitat
de cada territorii
de cada empresa.
Perd, sobretot els
sindicats, necessi-
tem mésmitjans.

Seria una bona ma-

l'ésde la llengua

Laparticipaciédels
sindicats de classe
entots els aspectes
culturalsha de ser
una urgentnecessi-
tat; per tant, no no-
mésés positiu, sind
que és un dret que

també almonlabo-
neradenormalitzarral,quefins arano

es fa.

NicoLAsCortés,
sec. gral. de la UC
de l’Hospitalet

se‘ns ha_ negat
historicament. “Es
l'hora queels sindi-
cats ocupem el
nostre paper real
enla societat cata-
lana.

La UGTde Catalu-
nyacoma organit-
Zaci6 sindical i com
aparticipnosola-
menten la vida la-
boral, sind també

duali constant del
catala a la vida la-
boral habitual cre-
ara una atmosfera
positivaque afavo-
rirala sevaplena

social,creuquela_normalitzacio.
incorporaciéd— gra-

JOSEP
M.BARBERA,?

Si, pero cal veure
lesmesures concre-
tesi els mitjanstéc-
nics i econdmics
amb qué podrem
comptarels sindi-

sec. gral. Uniéd
Territorial de
Tarragona

cats. Com a sindi-
cat hauriemde dis-
posarde técnicsde
normalitzacio _lin-
giiisticai de recur-
sos a cada unio.
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Aquino hi ha
Immigrants
Salvador Cards CL ha

it amb un puntd’ironia, la
D mevaproposta és quearri-

bia serpoliticament incor-
recte 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. |, exage-
rant, suggereixo que siguemel pri-
merpais del mén on,al revés del
quesol ser habitual, qui vulgui un
certificatd'immigrantI'hagi de de-
manar raonadamenti esperar la
decisid d’una comissié d’experts
que, per anar bé, hauria d’aplicar
criterismoltrestrictius.
No estracta pas d’una opinio origi-
nal ni recent, Josep-Lluis Carod-Ro-
vira fapoc queescrivia en aquestes
mateixes pagines que la condicié
d‘immigrant prescriu amb el
temps, i denunciava la immoralitat
politica dels quila utilitzen electo-
ralmenten benefici propi. Pero em
semblaespecialmentoportu recor-
dar que ara fa exactamentsetanta-
cinc anys-es diu de pressa- que Ra-
faelCampalans, en una conferéncia
pronunciadaI'11 de febrer de 1923
al CADCIen resposta al socialista
catalaresidenta MadridAntoniFa-
bra, que havia sostingutla incom-
patibilitat entre socialismei catala-
nisme -i pocs mesos abans de
fundar la UnioSocialistade Cata-
lunya-, afirmava: “Per nosaltres, la
nacid és una cosa viva, plena de
sentit i de cara alfutur, i la ragaés
unacosamorta,pobrade contingut
i plasmada sobreel passat(...) Per
nosaltres, els forasters que vénen a

Catalunya -que sempre acollim
ambels bragosoberts- i pateixen
ambels nostres dols i gaudeixen
ambles nostresalegries, i ens do-
nenfills, que les nostres dones no
en pareixen prou, son tan catalans,
enla nostra interpretaciofuturista
de la nacio, com nosaltresmatei-
xos. No fem absolutamentcap di-
feréncia.”
Certament, quan demanoevitar se-
guir pensanten la categoria d‘im-
migrantno dic pas quees tracti de
negar I'evidenciaempirica d’uns
moviments de poblacid que han es-
tat tan duradors en el temps com
intensos en el seu abast. Pero si
que hi ha unacerta contradiccié |o-
gica,iunanotableperversitatanali-
tica, quan per una bandahi ha qui
fa I'elogidelsPaisosCatalanscom
a terra de pasi mestissatgei recla-
mael reconeixementreal -elformal
ningu no el discuteix- dels drets i

Font:AVUI,6 de febrer de 1998,reproduccioparcial

Emsembla urgent demanar

que s‘abandonila

categoria d'immigrantper

qualificar els ciutadans

no nascuts a Catalunya.

Sobretot els que fa anys

que hi son.

deuresde tot ciutada queviu i tre- |
ballaalnostreterritori,ide laltra se
segueix dividint la realitat social ca-
talana en termes d'immigrat-autoc-
ton. En aquestsentit, convé re-
conéixer que unapart important de
la responsabilitat la tenen els estu-
dis que, des deles ciéncies socials,
hantendit a perpetuar determina-
des categoriesclassificatories, sen-
se fer-nela necessaria criticaepiste-
moldgicai atorgantun falsestatut
decientificitat a classificacionsbu-
rocratiquesd'origencensal.
També és cert que el principi que
inspirava Campalans fa setanta-
cinc anys no és encara completa-
ment assumit pertot el nacionalis-
me catala, sigui de dretes o
d’esquerres. Hi ha tics mentals de
dificildesaparicio que equivocada-
mentatribueixen més responsabili-
tats de les reals al fenomende la
immigracioa I’horad’explicarles
febleses actuals de la nacid, inclo-
sesles relacionadesambla norma-
litzacio lingUistica. | son especial-
ment injustes quan, a més,
aquestes responsabilitats es des-
criuencoma resultatde criterisvo-
luntaristes, com sila integracio cul-
tural només fos una questid de
tenir-neganes i no pas de condi-
cions i possibilitats objectives de
fer-ho.

Tuewenun0TRERALL
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Tambéés cert
queelprincipi
queinspirava
Campalansfa
setanta-cinc
anysnoésencara
completament
assumitpertot
@)nacionalisme
Catala,siguide
dretes0
Pesquerres.
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FrancestNelra,
JosepMavarezi

Camilfos
presenten

piblicament\el
Centred'estudis
MiquelFerrer.

Barcelona,24fe
febverde1998

_\MiquelFerrer i Sanchis
biografiad’unsindicalista

Labiografia d'un personatge sempreens il-lustra sobre

la seva época.Aquestés el cas deMiquelFerrer i

Sanchis, un homeque va néixera les portes del segle

XX,l'any 1899a Castelldefels.

e benjove lesseves inquie-
tudsel van portar a la mi-
litancia politica i, aixi, el

1922vacomengara militaralpartit
AcciéCatalanai va ser un dels fun-
dadors de les seves joventuts.
Tambées va afiliar al CADC!(Cen-
tre Autonomista de Dependents
del Comergi laIndustria).L’anyse-
glient, el 1923, va participar en la

t
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fundacié de la Societat d’Estudis
Militars (SEM),juntament amb
LluisNicolaud’Olweri d’altres.
Alcap de dos anys, el 1925,va par-
ticipar en el Complot del Garraf i
va ser membre del Directorid’Es-
tat Catala.Peroben aviatva tastar
labrutalrepressi6autoritariaianti-
catalana de la dictadurade Primo
de Rivera, i va estar empresonat a

Alacantde 1926a 1930.
Totjust acabada de recuperarla Ili-
bertat, es va afiliaral BlocObreri
Camperol(BOC)i va ser membre
dela redacciodela revistaL'Hora.
Després, arran dela unificacio del
BOC amb I'Esquerra Comunista
d’Andreu Nin, ell mateix i d’altres,
comara VictorColomeri AngelEs-
tivilles van integrara la Federacio
CatalanadelPSOE.Tambéva par-
ticipar en la creacié del Partit So-
cialista Unificat de Catalunya
(PSUC),el 23 de juliol de 1936,a
I'HotelColon,a la placa de Cata-
lunya de Barcelona.
Durantel Ill Congrés de la UGTde
Catalunya, el novembre de 1937,



general, en un momenten queel
sindicatvivia un creixementespec-
tacular d'afiliacio, tot arribant al
migmiliod’afiliats.Aixi,la UGTde
Catalunya va esdevenir el primer
sindicatcatala, tot trencantI'hege-
moniadeI’anarcosindicalisme.
Acabadala guerra es va haver d’e-
xiliara Franca,i a Tolosade Llen-
guadocva organitzarI’ajutals refu-
giats; pero va tornara ser detingut,
i empresonatal castell de Cotlliure,
a la Catalunya Nord. El van allibe-
rar el juliol de 1939 i va continuar
el seu exilia Mexic,on mantenia la
sevamilitanciapolitica,pero vaser
expulsat del PSUC. Aleshores, el
novembre de 1940,va ser un dels
promotorsdelmanifest“Atots els
militantsdelPSUC”queés undels
origens de la reorganitzacio de
lespai socialista. A Mexic mateix
va intervenir en la fundacid del
Moviment Social d’Emancipacio
Catalana que, el 1942, es va con-
vertiren el PartitSocialistaCatala
(PSC),amb un clar componentso-

< ee
cialista i nacionalista, el qual més
endavant es va adherir al Movi-
mentSocialista de Catalunya.
Vapresidir la ComunitatCatalana
de Méxici va ser també secretari
de laConfederaciod’Associacions
Catalanes d’América, on repre-
sentava elConsellNacionalde Ca-
talunya, a Londres. El seu activis-
me nos‘aturava i I’any 1953 va
participara la ConferénciaNacio-
nal Catalana, d’on va sorgir el
ConsellNacionalCatala. Vacol-la-
borar a diferents publicacionsde
l'exili catala a Mexic,com ara El
Poble Catala o Revista del Cata-
lans d’'America,a la revista Nova
Era (portaveudel PSC)i a ElBut-
lletide la UGT,I’any1957.
Vatornar a BarcelonaI’any 1965i
va publicar La Generalitat de Cata-
lunya a I’exili(1977)i L’evolucié
del pensamentpolitic catala 1923-
1939(1982).Encara,ens ha deixat
escrites unes extenses memories
inéditesque vandes de 1920fins a
1970.Ens va deixarI’any 1990.

CueseUn0THERA.

MIQUEL
FERRER|
SANCHIS

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

= ry
j '

sindicalisme i catalanitat
Amblavoluntatderecordari derecuperarels refe-
rentspropisdelaUGTdeCatalunyai col-lectius
delnostrepoble,nopodempassarperaltla figuraiel
paperquevajugarMiquelFerrer.
Lasevavida6un compromispermanentambel sin
dicalismei lareconstrucciénacional,desdelseupen-
samentsocialistainacionalista.Vatenirunprota-
gonismeparticularafinalsdelsanys30:secretari
generalde laUGTde Catalunyadesde1937fins a
1939,momentenquéelnostresindicat,ambmigmi-
ligdafiliatsid‘afiliades,vaesdevenirelprimersindi-
catcatala,tottrencantaixtVbegemoniadelanarco-
sindicalisme.
Recordant-loavui,tambéretemunhomenatgea tots
alssindicalistesia totselscatalansquedurantla
guerracivilvanlluitardecididamentperlallibertati
lajusticiasocialaCatalunyaiquedesprésvanha-
verdexiliar-se
Enreconeixementa lasevaactituddecompromis
amblasocietatcatalanadurantaquellsanysdifi-
cils,laFundaciéJosepComaposadabacregutque
lamillormaneraderecuperaraquestreferentnacio-
naldelaUGTde Catalunya&amblacreaciédel
Centred'EstudisMiquelFerrer,pertal dereflexionar
idegenerarpropostessobreelménsocialilaboral,
tantsiguiambestudisbistdricscomdepresentide
futur.
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