
 

 

Model: 401 Declaracions i manifestacions institucionals 

Ref.: 401JTN27061200006  

A LA MESA DEL PARLAMENT 

Els portaveus dels grups i subgrups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 

que estableix l’article 147 del Reglament del Parlament, presenten la declara-

ció institucional següent:  

 

DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS DEL PARLA-

MENT DE CATALUNYA DE RECONEIXEMENT DE LA UNITAT 

DE LA LLENGUA CATALANA 

El català és una llengua parlada per més de nou milions de persones entre Ca-

talunya, el País Valencià (tret d’algunes comarques de l’interior), les Illes Bale-

ars, la Franja (Aragó), la ciutat de l’Alguer (a l’illa de Sardenya), les comarques 

històriques del Rosselló, el Conflent, el Vallespir, el Capcir i l’Alta Cerdanya, 

conegudes com a Catalunya Nord, el Carxe (Múrcia) i el Principat d’Andorra. 

 

Així doncs, la llengua catalana és parlada en un ampli domini, establert cientí-

ficament i reconegut internacionalment. Històricament ha rebut diverses de-

nominacions, com també passa avui, com a expressió de la riquesa de les se-

ves varietats i modalitats,  que configuren un gran patrimoni expressiu, lèxic i 

històric, amb el qual s’han fet i s’han creat grans obres literàries i culturals que 

fan part de la cultura europea i universal. 

 

El fet que la comunitat lingüística catalana s’estengui per quatre estats i, a 

més, per diverses administracions subestatals, comporta que la llengua tingui 

una gran diversitat d’estatus jurídics i que els drets juridicolingüístics de les 

persones catalanoparlants variïn segons l’àmbit territorial. En algunes comuni-

tats autònomes de l’Estat espanyol, a més, el català és una llengua minoritària 

o que pot resultar minoritzada per l’acció dels governs autonòmics respectius. 
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Atès el valor de la llengua com a element cultural de primer ordre per a la 

transmissió de la cultura i del saber i, alhora, d’uns valors identificadors d’una 

comunitat cultural, més enllà de les vicissituds històriques i les realitats políti-

ques en què aquesta comunitat i aquesta llengua s’estableixen, es fan neces-

saris l’impuls de mesures de foment de la cultura en la llengua en què 

s’expressa i el seu reconeixement com a patrimoni històric però alhora viu i 

amb voluntat de continuïtat social i de futur. 

 

Per això, davant la diversitat d’administracions i de marcs normatius en què la 

llengua catalana és una realitat social i cultural, calen instruments de coopera-

ció, sempre prenent com a base el respecte a la seva pluralitat institucional i 

territorial, però també el principi de la realitat de la unitat de la llengua, esta-

blerta i reconeguda científicament i internacionalment.  

 

El Parlament de Catalunya manifesta: 

1. Que la llengua catalana és estesa i viva arreu de diversos territoris i que 

tant la comunitat acadèmica i científica internacional com la Carta europea de 

les llengües regionals o minoritàries utilitzen la denominació català per a refe-

rir-se a la llengua que es parla a la Catalunya del Nord, a l’Estat d’Andorra, al 

Principat de Catalunya, a la Franja, al País Valencià, a la comarca del Carxe, a 

les Illes Balears i a l’Alguer. 

2. Que l’aprovació de les modificacions legislatives impulsades pels go-

verns balear i aragonès comportarien un detriment de l’estatus legal de la llen-

gua, dels drets lingüístics de les persones catalanoparlants i de la normalitza-

ció de la llengua en l’ensenyament, la comunicació i l’ús social tant als 

territoris respectius com al conjunt del domini lingüístic. 

3. Que les iniciatives legislatives dels governs balear i aragonès no 

s’ajusten a la Declaració universal dels drets lingüístics, que va ésser aprovada 

per unanimitat al Congrés dels Diputats. 

4. Que cal respectar els criteris que els estaments científics, acadèmics  i 

culturals estableixen, el quals palesen la unitat de la llengua catalana, i que cal 

respectar també l’àrea geogràfica de les llengües i les relacions entre els terri-
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toris en què cadascuna és parlada, d’acord amb la Carta europea de les llen-

gües regionals o minoritàries i la Declaració universal dels drets lingüístics. 

5. Que cal denunciar l’ús de denominacions de la llengua catalana imprò-

pies, que contravinguin als principis científics i acadèmics i que no reconeguin 

la realitat cultural de la unitat de la llengua.   

6. Que cal continuar impulsant acords amb institucions, entitats i associa-

cions dels territoris que tenen la llengua catalana com a part de llur patrimoni 

cultural per a col•laborar en el seu estudi, foment i aprenentatge. 

7. Que cal trametre aquesta declaració al Govern de l’Estat i demanar-li 

que actuï pel reconeixement de la unitat de la llengua catalana i que adopti les 

mesures corresponents, d’acord amb el que estableix el mandat constitucional 

d’especial respecte i protecció de les llengües de l’Estat que no són el castellà. 

8. Que cal emprendre mesures i iniciatives de col•laboració, tant polítiques 

i institucionals com culturals, científiques i acadèmiques, que contribueixin a 

difondre la realitat de la llengua catalana i la seva unitat davant organismes 

oficials i internacionals, entre els quals la UNESCO.  

 

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2012 

 

Jordi Turull i Negre Miquel Iceta i Llorens 

Portaveu del GP de CiU Portaveu del GP SOC 

 Anna Simó i Castelló 

 Portaveu del GP d’ERC 

Dolors Camats Luis Alfons López i Tena 
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Portaveu del GP d’ICV-EUiA Representant del SP de SI  


