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A les candidates i els candidats a les eleccions legislatives 2022 de la Catalunya Nord: 
 
Plataforma per la Llengua és una organització sense ànim de lucre amb més de 25.000 
socis que treballa pel desenvolupament, la protecció i la defensa de la llengua catalana 
dins de la seua àrea lingüística: les comunitats autònomes de l’Estat espanyol –
Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i l’Aragó–; la ciutat sarda de l’Alguer; el 
Principat d’Andorra i el departament dels Pirineus Orientals. Tot plegat, amb una 
població de més de 10 milions de parlants. Una part del domini lingüístic de parla 
catalana és sota l’administració de la República Francesa: el departament dels Pirineus 
Orientals, que té més de 480.000 habitants.  
 
En aquest context, doncs, us fem arribar unes quantes preguntes corresponents a 
mesures que ens semblen indispensables per a salvaguardar la llengua catalana tenint 
en compte l’estat crític en el qual es troba actualment a territori francès. La llengua 
catalana forma part inalienable del patrimoni de França (com ho menciona l’article 75-
1 de la Constitució de la 5a República, i corre actualment un gran perill. Així doncs, convé 
actuar ara mateix, implementant mesures fortes i valentes per tal de revertir la situació 
d’emergència lingüística. Igual que l’incendi de la catedral de Notre-Dame de París, la 
desaparició de la llengua catalana suposaria un drama d’estat, i és cosa de tots d’actuar 
el més aviat possible. De la mateixa manera que no s’apaga un incendi amb una regadora 
i que no s’arreglen els danys causats amb esparadrap, la supervivència del català 
requereix actes coratjosos, i no pas circulars i pressupostos ridículs, sinó una veritable 
política d’estat en aquest sentit. D’altra banda, un coneixement generalitzat de la 
llengua de Ramon Llull a la Catalunya del Nord permetria als ciutadans d’obrir-se a un 
mercat de treball transfronterer molt dinàmic, desenvolupar un turisme de qualitat 
sostenible tot l’any, i crear o enfortir lligams empresarials, esportius, comercials, 
culturals, etc. Tot plegat, oportunitats imprescindibles per al nostre territori i els seus 
habitants. 
 
Vet aquí les qüestions a les que ens agradaria que doneu resposta:  
 
1: Demanareu una revisió de l’article 2 de la Constitució francesa per a protegir 
legalment l’ensenyament immersiu  i permetre la ratificació de la Carta europea de les 
llengües regionals i minoritàries (CELRoM)? 
 
2: Defensareu l’oficialitat del català a la Catalunya Nord?  
 
3: Defensareu un ensenyament immersiu íntegrament en català o, com a mínim, un 
bilingüisme generalitzat català-francès per a tothom a la Catalunya Nord, de l’escola 
maternal fins a la universitat, sigui en l’educació pública o privada? Us comprometreu 
per tal que hi hagi més places de català al CAPES i al concurs de professor?  
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4: Aprovareu que hi hagi ensenyament obligatori i generalitzat de la història i de la 
cultura catalanes? Permetreu que el català tingui a la vegada l’estatut de llengua 
regional i de llengua estrangera (sent llengua consular/diplomàtica francesa, llengua 
oficial d’Andorra i cooficial a Espanya, reconeguda a l’Alguer per l’estat italià i llengua 
oficial de l’ONU) dins de l’ensenyament públic per tal de poder ser ensenyat com a LV1? 
Fareu possible que es pugi passar els exàmens del “brevet” i del batxillerat íntegrament 
en català?  
 
5: Donareu suport a un projecte de llei per a imposar quotes de català a la televisió i a 
la radio públiques i quotes de música en català (com en el cas de la música clàssica 
actualment)? 
 
6: Permetreu que el català pugui ser utilitzat amb tota normalitat al Parlament 
(Assemblea Nacional i Senat) i als plens municipals? Us comprometeu a aprovar un 
projecte de llei que exigeixi que tota la retolació a l’espai públic i a les administracions 
sigui en català, igual que els anuncis al transport públic i a les línies aèries i marítimes de 
Catalunya Nord?  
 
7: Esteu d’acord en la creació d’una Secretaria d’Estat de les Llengües Regionals de 
França  per tal de protegir millor el català, i en votar l’augment de les dotacions de l’estat 
a l’Oficina Pública de la Llengua Catalana, per tal que aquesta necessària institució pugui 
treballar en les millors condicions possibles? 
 
Amb tot això, volem recordar-vos que l’aprenentatge del català, sigui quina sigui la seva 
modalitat, no perjudica el bon coneixement del francès, ans al contrari. Aquestes 
mesures proposades no són, en cap cas, un atac contra la llengua de Molière; son un 
enriquiment de la ciutadania i un pas més en el respecte dels drets lingüístics dels 
catalanoparlants en territori francès. 
 
Tot esperant la vostra resposta, us saludem atentament. 
 
 
 


