MOCIÓ DE LA CUP-CRIDA PER GIRONA PER A UNA POLÍTICA ACTIVA DE
PROMOCIÓ DE LA LLENGUA
Exposició de motius
L’Ajuntament de Girona té la responsabilitat de fomentar l'ús social de la llengua
catalana dins i fora de l'administració local i, per tant, d’exercir un paper de lideratge en
el desplegament d’una política de normalització lingüística ambiciosa i ben coordinada
amb els diferents agents de la ciutat que, d’una manera o altra, poden jugar un paper
en la promoció de la llengua. El català és, a més d’un patrimoni cultural de primer
ordre, una eina de cohesió social i d’acollida, i per això cal garantir els recursos
necessaris per a promoure el seu aprenentatge i el seu ús entre la ciutadania gironina.
En aquests moments, malgrat tímids avenços en alguns àmbits, el català perd
protagonisme com a llengua d’ús social i de consum. Cal tenir en compte que les
retallades dels darrers anys en l’àmbit de la Generalitat han comportat una reculada de
la política de normalització lingüística. Al mateix temps, l’hostilitat estructural de les
instàncies de l’Estat espanyol cap a la llengua catalana és també un element que
perjudica l’avenç del català com a llengua d’ús preferent en els diferents àmbits de la
vida social, acadèmica, administrativa o comunicativa, entre d’altres.
En el camp municipal, fa anys que l’Ajuntament de Girona té assignat un pressupost
per al foment del català a la ciutat. Una part d’aquests recursos es destina directament
al Consorci per a la Normalització Lingüística, i la resta estan previstos per actuacions
pròpies del consistori. En aquests moments, però, l’Ajuntament de Girona no compta
amb una política municipal de normalització i dinamització lingüística activa i visible.
Des de 2011, per exemple, la dotació pressupostària per a política lingüística ha caigut
prop d’un 10%, i els òrgans de què disposa el consistori en matèria lingüística, el
Consell Participatiu per la Llengua ni la Comissió de Seguiment per a l’ús de la
Llengua Catalana, no s’han reunit cap vegada.
Girona és vista arreu dels Països Catalans com un motor de la cultura catalana i
també de l’ús de la llengua. Però aquesta referencialitat difícilment es podrà mantenir i
consolidar sense una aposta institucional ferma pel foment de la llengua. Des d’aquest
punt de vista, convé que l’Ajuntament de Girona refermi el compromís amb la promoció
del català, i es doti dels recursos i les eines necessàries per a desplegar una política
normalització lingüística d’acord amb aquest principi.
Per tot això, el grup municipal de la CUP-Crida per Girona proposa al Ple de
l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents ACORDS:
Primer.- Impulsar un Pla Municipal de Política Lingüística que, partint d’una diagnosi
sobre l’estat actual de la qüestió, plantegi objectius estratègics amb relació a la
situació de la llengua a la ciutat. Aquest pla s’aprovarà abans de finalitzar l’actual
mandat municipal i ha d’estar coordinat amb el Consorci de la Normalització
Lingüística i les entitats que treballen en aquest camp.
Segon.- Crear un Consell Municipal de la Llengua que substitueixi l’actual Consell
Participatiu per a la Llengua, que és totalment inactiu. Aquest ens comptarà amb la
participació les diferents entitats i organismes vinculats d’una manera o altra en l’àmbit
lingüístic, entès de manera àmplia i transversal, i tindrà funcions com ara les de
coordinar les diferents iniciatives i programes existents a la ciutat, així com participar
en el disseny i seguiment de la política lingüística municipal.

Tercer.- Establir un servei municipal de política lingüística amb els recursos humans,
tècnics i econòmics adequats per tal de coordinar el desplegament del futur pla.
Quart.- Redactar i aprovar un protocol que prevegi els criteris lingüístics que hauran
de seguir els processos de compra i de contractació de l’Ajuntament, i que estableixi
les bases per a la normalització interna del consum en català al consistori.
Cinquè.- Recuperar la dotació pressupostària de les partides relacionades amb la
política lingüística com a mínim fins a nivells del 2011 de cara al pressupost municipal
del 2019, la qual cosa suposa un increment aproximat d’un 10%.
Sisè.- Impulsar un premi, beca o reconeixement anual vinculat a l’estudi, el compromís
o la promoció del català. Aquesta iniciativa rebrà el nom de Francesc Ferrer i Gironès,
per la seva aportació en el camp de la normalització lingüística durant tota la seva vida
i en especial durant la seva etapa com a regidor del govern de la ciutat.
Setè.- Promoure un projecte d’agermanament amb ciutats dels diferents territoris dels
Països Catalans, amb l’objectiu d’intensificar els lligams i establir-hi acords encaminats
a la promoció de la llengua i a l’articulació territorial d’aquests territoris.
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