
desfavorable a la normalització de la llengua catalana, impulsant els programes d'immersió
lingüística, sobretot.

En l'anàlisi de la implementació s'ha constatat que el Govern de la Generalitat, per
tal de garantir l'èxit de la política, opta per una prou elevada planificació, a la vegada que
intenta involucrar al màxim tots els sectors socials que hi estan relacionats, actuant per
anticipació. Així, desplega una intensa campanya de persuació (combinada amb la fermesa
de recalcar els objectius finals) envers el personal docent, els pares i el conjunt de la societat
perquè es prefereix que la política sigui assumida pel màxim de gent possible, encara que es
tradueixi en un alentiment del procés. Donat l'entorn potencialment conflictiu, el Govern
de la Generalitat, tot i comptar amb la majoria absoluta dels diputats del Parlament de
Catalunya, es decanta per una aplicació flexible, generosa en els terminis i que defuig
de la polèmica, fet li dóna un avantatge considerable: que la política es desplegui amb
el mínim de rebuig. L'estratègia impulsada per l'Administració catalana, i que es fonamenta
en petits canvis incrementals, fa que -des de la perspectiva que dóna el temps- hom s'adoni
que els canvis operats han estat immensos, i que s'hagi aconseguit molt més d'allò al principi
del procés semblava que fóra possible. Així, deu anys després d'haver entrat en vigor la
LNLC, prop del 75% dels alumnes de Preescolar i Primària de Catalunya reben tot
l'ensenyament en català, llevat dels mínims d'espanyol previstos a la normativa vigent;
mentre que els alumnes, del mateix nivell educatiu i al mateix any, que només fan el
mínim de català no arribaven, el curs 1992-93, al 4% del total, és a dir, eren pocs més
de 26.000.

Per a fer aquest canvi, el Govern de la Generalitat ha actuat en diversos àmbits, sent
un dels més importants, el vinculat a la funció pública docent: els professors. Donat que són
la peça clau de la catalanització de l'ensenyament, s'ha dedicat part de la recerca a l'anàlisi
de com el Govern ha aconseguit transformar la capacitació lingüística d'aquest col·lectiu de
manera que fos el màxim de favorable als objectius generals de la política. Per això, el
Govern ha combinat mesures incentivadores i persuassives (promoció professional, reciclatge,
flexibilitat en els requisits, etc.) amb mesures de caràcter més coercitiu, bàsicament centrades
en l'augment progressiu de l'exigència de coneixements de llengua catalana per a accedir (o
progressar en la carrera docent) a l'escola pública catalana.

La darrera fase de l'anàlisi d'una política és la de la seva avaluació, que s'ha fet a
partir d'una triple vessant: segons els productes assolits, segons els resultats i segons els
impactes.

Quant als productes de la política de catalanització de l'ensenyament, s'ha
constatat que la seva implementació ha estat exitosa, prenent com a criteri el nombre
d'alumnes que segueixen l'ensenyament en català o bé el nombre d'escoles de màxima
catalanització.

Quant als resultats, segons el balanç que es pot fer segons les dades recollides a la
recerca, l'avaluació mostra un èxit més atemperat. En efecte, les dades lingüístiques
recollides pels censos i padrons d'habitants mostren que l'augment del coneixement de català
és, sobretot, entre els més joves, és a dir, els qui han anat a l'escola més recentment. Aquests
resultats es poden considerar força bons. Ara bé, aquestes dades també mostren com hi ha
encara massa joves que, després d'haver tingut entre 3 i 4 hores setmanals de català durant
anys i, després d'haver tingut un mínim d'assignatures en català, diuen no saber parlar el
català. Per tant, l'extensió del coneixement de la llengua pròpia de Catalunya continua
presentant alguns dèficits ressaltables.

Finalment, el tercer element útil per fer una avaluació és en relació als impactes, això
és, com ha incidit en la societat aquesta política pública.
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En el cas que ens ocupa, els impactes més obvis a analitzar fan referència a l'extensió
de l'ús de la llengua. No obstant- també hi ha altres intpàctes rellevants, entre els quals, en
aquesta tesi, s'ha destacat l'impacte dels canvis en el coneixement de català en el procés
de socialització política.

El no haver entrat en l'anàlisi d'allò referent als canvis que hi ha hagut quant a l'ús
de la llengua catalana entre els joves és degut a dues raons. La primera és perquè l'intent de
resposta a aquesta qüestió hagués comportat una reorientado de la recerca en base a un marc
teòric i científic inserit en la sociolingüística, on ja hi ha hagut aportacions molt destacades
i prou valuoses.

La segona raó és perquè les actituds lingüístiques (les que determinen l'ús o no d'una
llengua) estan condicionades, entre altres factors, pel context, la competència lingüística, el
comportament lingüístic i la identitat catalana, és a dir, variables moltes d'elles relaciones
amb la socialització dels individus. Per tant, ha estat més atraient analitzar si, mitjançant
la política lingüística en l'ensenyament, des del Govern de la Generalitat s'ha
aconseguit modular llur socialització i amb quin grau d'èxit.

A més, cal tenir present que, en relació als impactes sobre la socialització política dels
individus, també hi havia (com en la qüestió de l'ús de la llengua catalana), per part de les
autoritats públiques catalanes, la voluntat formal d'incidir-hi. Efectivament, tal com s'aprecia
al mateix pròleg de la LNLC, el legislador diu que

"El restabliment del català en el lloc que li correspon com a llengua pròpia de
Catalunya és un dret i un deure irrenunciables del poble català, que han d'ésser
respectats i protegits. I en aquest sentit cal estendre el seu coneixement, en el si de
la societat catalana, a tots els seus ciutadans, qualsevol que sigui la llengua que
parlin habitualment, dins d'una concepció global en què tots els ciutadans acceptin
l'ús de l'una llengua i l'altra, les arribin a conèixer i assumeixin la recuperació de
la llengua catalana com un dels factors fonamentals de la reconstrucció de
Catalunya".

Per acabar de justificar l'opció per l'anàlisi d'aquest conjunt d'impactes de la política
lingüística en l'ensenyament, a més, cal afegir-hi el fet que la socialització política,
òbviament i com en el seu nom indica, entra de ple en temes propis de la Ciència Política.

Per aquest conjunt de raons, els impactes han estat abordats en allò referent a la
socialització política dels individus més joves, amb la finalitat de demostrar si aquells que han
estat escolaritzats quan el català estava present a l'ensenyament es comporten políticament
d'una manera diferent a la resta de conciutadans. En efecte, en aquesta tesi s'ha demostrat
que la política lingüística en l'ensenyament ha repercutit en la configuració de valors i
actituds polítiques dels alumnes de tal manera que, a l'hora de votar, les preferències
electorals d'aquests són diferents a les de la resta de ciutadans: els més joves voten en una
major proporció per les forces polítiques nacionalistes catalanes (CiU i ERC). En aquest
sentit, es referma un altre element per a sostenir la convicció que la política lingüística ha
estat un èxit considerable, ja que els nacionalistes catalans de CiU han aconseguit, amb la
contribució de la política feta, eixamplar les seves bases electorals. Les noves generacions de
joves són -en termes globals- més receptius als missatges generats des del nacionalisme català
articulat per CiU (i, en menor mesura, per ERC) que no pas la gent d'altres generacions.

En conseqüència, i després d'haver estudiat amb detall tot el procés d'aquesta política,
es pot afirmar que les diferències entre els partits catalans són presents al llarg de totes les
fases de la política lingüística en l'ensenyament: no hi ha acord més enllà d'un pacte
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metapolític consistent en no generar massa conflicte. En canvi, discrepen tant en els objectius
finals i com en els de procediment a seguir en aquest camp. A més, atès que els nacionalistes
catalans de CiU han acabat fent, en bona mesura, allò que volien fer des del començament
(si bé els ha costat alguns anys), s'ha pogut mostrar que no han canviat d'objectius finals al
llarg del procés, per això, es pot afirmar que no han enganyat ningú.

Per aquesta raó, és possible convenir que la política lingüística ha estat un èxit
considerable per aquests sectors: han aconseguit bona part d'allò que volien i ho estant
fent amb el mínim conflicte possible. Les arrels d'aquest èxit es poden atribuir a una
victòria ideològica perquè han reeixit en situar el debat en el tema de la llengua, entesa com
a un element definidor de la identitat, amb el resultat que tots els participants, els agradi o
no, discuteixen la política lingüística des d'aquestes coordenades, en les quals és fonamental
la que estableix que la llengua pròpia de Catalunya és el català.

A banda d'aquestes conclusions més aplicades al cas concret de la política lingüística
en l'ensenyament, cal esmentar algunes idees més en relació a l'impacte de la resta de la
política lingüística.

Així, en aquesta recerca, s'ha constatat, un cop més, que de tots els àmbits en els
quals les autoritats prenen decisions sobre la llengua, l'escola continua sent el fonamental,
perquè és l'únic al qual cap individu no es pot sotstreure fàcilment i, a la vegada, és l'àmbit
que garanteix millor el pre-requisit bàsic per a l'ús d'una llengua, que és conèixer-la.

Per altra banda, s'ha fet evident que una de les variables que explica millor els
resultats de la implementació d'una política lingüística és la ideologia política dels
governants. Així, allí on són més fortes les forces nacionalistes que reivindiquen una nació
alternativa a la dominant a l'Estat on viuen, la política de recuperació de la llengua que és
percebuda com a signe d'identitat d'aquesta col·lectivitat és molt més intensa i decidida.
Quan, a més, aquests sectors nacionalistes són prou forts com per ocupar responsabilitats de
govern, la política que despleguen està encaminada a reforçar aquells elements que conformen
les bases de la identitat col·lectiva que els serveix per a legitimar el poder que exerceixen
(o pretenen exercir) damunt de la societat.

En aquest context, el cas de Catalunya és interessant perquè es pot apreciar, amb tots
els detalls, com els nacionalistes catalans de CiU, que a l'inici del procés només representen
a una minoria -si gens negligible quant al nombre, almenys- de ciutadans de Catalunya,
gràcies al fet que aconsegueixen mobilitzar els recursos que els ha proporcionat l'arribada al
poder polític en un territori, es poden consolidar com a força hegemònica mitjançant la seva
acció de govern. Efectivament, els nacionalistes catalans de CiU ha tingut l'oportunitat -i
l'han aprofitada al màxim- de modular alguns dels elements bàsics que configuren la cultura
política dels ciutadans de Catalunya: a través de revaloritzar el paper de la llengua
catalana en el si de la societat catalana, el sentiment de pertinença a Catalunya, entesa
com a comunitat nacional, s'ha reforçat.

El cas la política feta per CiU mostra que per assentar les bases d'un procés de
recuperació de l'ús d'una llengua és imprescindible comptar amb els recursos disponibles des
de l'administració. Així, no només s'ha d'estar en disposició de poder implementar un model
lingüístico-escolar que afavoreixi el manteniment i extensió de la llengua objecte de promoció
política, sinó que s'ha de tenir la possibilitat de fer una política lingüística complementària
amb la finalitat de crear aquelles condicions en virtut de les quals, els individus que són
sotmesos, dins el currículum escolar, a una política de promoció d'una determinada llengua
estiguin persuadits que el seu esforç, la seva inversió serà rendible. En la mesura que no
hi hagi correspondència entre allò que s'exigeix a l'escola i el que realment succeeix
a la resta de la societat, s'estaran assentant les bases del fracàs de la política
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lingüística en l'ensenyament. Els ciutadans no acceptaran com a legítima la pretensió del
govern (nacionalista) de fer-loslstudiar en una llérigüafíper a ells, inútil. Caldrà, doncs, que
el Govern faci, amb la resta de la política lingüística, que la llengua que s'imposi a l'escola
sigui útil,.és a dir, que serveixi com a factor de discriminació entre els ciutadans. Ateses
aquestes circumstàncies, la reforma de la LNLC (més enllà de tenir -per ella mateixa- un
contingut simbòlic) esdevé una necessitat ineludible per avançar cap a la situació on el català
sigui la llengua d'ús normal a Catalunya, malgrat que si si s'hagués de fer només pel tema
de la llengua en l'ensenyament no caldria, perquè el model lingüístico-escolar està consolidat
per les sentències del Tribunal Constitucional i per l'acceptació ciutadana.

A partir del cas de Catalunya, i com a reflexió final amb una certa orientació
prescriptivo-normativa (d'altra banda inevitable en qualsevol aproximació politològica a
l'estudi de les polítiques públiques), s'ha de concloure que, per les dades que hem obtingut
de l'anàlisi, no estem en condicions per a permetre'ns respondre satisfactòriament a la
pregunta que plana per sobre de molts dels debats sobre la política lingüística i que havia
servit de títol a un article escrit just aprovat l'Estatut d'Autonomia: "Una nació sense Estat,
un poble sense llengua?". En canvi, sí que gosem, sempre a partir d'allò constatat a la
recerca, concloure que si un poble té una llengua, la nació estarà en condicions de tenir un
Estat.
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APÈNDIX: USA APROXIMACIÓ CRONOLÒGICA A LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA1.

28 07 40 Ordre del Governador Civil de BCN, per la qual "quedarían ipso facto destituidos y sin ulterior
recurso, Iosl988 funcionarios que dentro o fuera de los edificios oficiales se expresen en otro idioma que
no sea el oficial del Estado".

19 12 61 Primer concert de la Nova Cançó.

16 05 63 Inici de la "campanya de les instàncies", per fer una gestió legal davant les autoritats espanyoles
en pro del català: el lliure ús a les escoles, als mitjans d'informació i a les institucions catalanes.

00 11 63 Declaracions de l'abat Escarré a "Le Monde".

00 07 69 Surt el primer volum de la 'Gran Enciclopèdia Catalana'.

00 08 69 Primera universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent.

00 12 69 S'inicia la campanya "Català a l'escola".

04 08 70 Ley General de Educación. Posteriorment, aquesta llei va possibilitar el Decret 1443/75, de
30.05.75 que establia la incorporació voluntària de l'ensenyament de la "lengua nativa".

07 n 71 Primera reunió de l'Assemblea de Catalunya.

12 02 72 Dictamen del Col·legi d'Advocats de Vic favorable a l'ensenyament del català.

00 07 73 Setena Permanent de l'Assemblea de Catalunya, aprova fer una campanya a favor de l'oficialitat del
català sota el lema 'La llengua catalana a tots llocs i a tots els nivells1. Ribó va ser l'encarregat de
defensar-la en la Permanent, on es va trobar amb algunes dificultats, sobretot per la polèmica que
enfrontava diversos partits i que va transcendir al teixti social i dels mass-media posteriorment, entre
els partidaris de la cooficialitat i els de l'oficialitat. Al final va ser el lúcid J.Solé Barberà el qui
va trobar l'expressió 'ús oficial', que acontentava uns i altres i permetia d'enllestir la campanya. (...)
Ribó, Carbonell, Folch, Guardiola, Vallverdú elaboraren l'esborrany del "Report de treball sobre la campanya
per a l'ús oficial de la llengua catalana". Primera redacció va ser de Vallverdú.

25 08 73 Manifest a Prada titulat "El català llengua d'expressió científica".

19 11 74 Fundació de Convergència Democràtica de Catalunya a Montserrat.

28 01 75 Primers plans del Congrés de Cultura Catalana. Acte de Cloenda, 27.11.77.

04 03 75 Ple municipal de BCN, el regidor Jacint Soler i Padró proposà una partida pressupostària a favor
de l'ensenyament del català. 18 regidors van votar en contra.

07 03 75 Ajuntament de Girona. Votació subvenció pel català a l'ensenyament.

30 05 75 Decret 1433/75 (BOE, 01.07.75). Incorporació voluntària de l'ensenyament de la llengua nadiua,
sense concretar ni la manera de fer-ho, ni les mesures administratives per dur-ho a la pràctica.

31 10 75 Decret pel qual -per primera vegada després de 35 anys- es tolerava el català als actes culturals

1 A partir de 1993, a la cronologia se li afegeix un petit recull de premsa. Moltes de les referències es
poden trobar a la "Revista de Llengua i Dret".
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1 als mitjans de comunicació social, però es mantenia la diglòssia, perquè s'obligava que tot document
adreçat als organismes oficials i a les administracions públiques calia fer-lo en castellà. En els plens,
es podia emprar el català, però sempre en castellà quan s'havia d'escriure. Va ser el primer Decret firmat
per Juan Carlos "Príncipe de España".

20 11 75 Mort del General Franco.

22 11 75 Proclamació de Juan Carlos I rei d'Espanya.

19 12 75 Constitució de la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya.

00 04 76 Primers actes del Congrés de Cultura Catalana.

23 04 76 Surt el primer número del diari "Avui".

11 09 76 Celebració del primer Onze de Setembre, a Sant Boi.

26 11 76 Reial Decret 3118/76 on es reconeix l'àmbit d'actuació de l'Institut d'Estudis Catalans: el domini
lingüístic de la llengua catalana.

15 12 76 Referèndum sobre la Reforma Política. Aprovada per àmplia majoria.

04 01 77 Ley 17/77, de 04.01.77 (BOE 08.01.77} segons la qual es reconeix el dret a tenir el noi escrit en
català.

16 02 77 Primer discurs de J.Carlos Rei d'Espanya en català (una part, el 201 del conjunt).

15 06 77 Primeres eleccions democràtiques.

02 08 77 Elecció de la Ponència que havia de redactar l'Avantprojecte de Constitució.

11 09 77 Gran manifestació en motiu de l'Onze de Setembre, un milió de persones al carrer.

29 09 77 Reial Decret-Llei 41/77 de Restabliment de la Generalitat de Catalunya.

20 10 77 Retorn del President Tarradellas.

27 11 77 Acte de Cloenda del Congrés de Cultura Catalana. Primers plans el gener de 1975. Iniciat l'abril
de 1976.

05 01 78 El Boletín Oficial de las Cortes publica l'Avantprojecte de Constitució aprovat per la Ponència.

22 05 78 Decret de Presidència de la Generalitat de Catalunya pel qual es crea el Servei d'Ensenyament del
Català (SEDEC) adscrit a la Conselleria d'Ensenyament i Cultura. És el primer òrgan de política lingüística.

23 06 78 Reial Decret 2092/1978, que va fer possible la incorporació de la llengua catalana als plans
d'estudis dels diversos nivells de l'ensenyament no universitari (BOE 210, de 2.09.78): preescolar, BGB,
BUP i Ir FP. Decrets posteriors (142/80 de 8 d'agost, extensió 2n PP; 153/80 de 12 de setembre, extensió
a COU; 270/1982, de 5 d'agost). Significa 3 hores setmanals de català. S'incorpora la possibilitat d'emprar
aquesta llengua com a vehicle d'ensenyament, tot i que cal una autorització prèvia de la Comissió Mixta MEC-
Generalitat de Catalunya (creada pel mateix Reial Decret), d'acord amb una sèrie de requisits recollits a
l'art. 6.2 de l'Ordre 14.09.78.

03 07 78 Es reuneix a l'Ajuntament de Barcelona el Ple de Parlamentaris catalans, que nomenà una comissió
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que, presidida per Josep Andreu i Abelló, es constituí en ponència per fer el l'avantprojecte d'Estatut.

05 07 78 El Ple del Congrés de Diputats discuteix l'article de la llengua a la Constitució.

21 07 78 El Ple del Congrés aprova el projecte de Constitució.

01 08 78 Es constitueix la ponència redactora de l'avantprojecte d'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

14 09 78 Ordre Ministerial (BOE 223, 18.09.78) que desenvolupa RD 2092/78 de 23.06.78, sobre la introducció
del català a l'ensenyament. Permet l'ensenyament en català (art. 6.2), amb permís previ, i acomplint uns
determinats requisits. Es tornen a confirmar a l'Ordre de 10.09.80. Aquesta Ordre enumera els títols o
diplomes que cal posseir, a més a més de complir els requisits legals per a professar l'ensenyament a l'EGB
i al Preescolar, per a ensenyar la llengua catalana i rebre el diploma de "Mestre de Català".

30 10 78 Votació en la reunió de la ponència de la redacció de l'EAC en la qual es rebutjada l'esiena de
CDC sobre l'obligatorietat de conèixer el català.

06 12 78 Referèndum sobre la Constitució. És aprovada.

29 12 78 Promulgació i publicació de la Constitució.

29 12 78 S'acabà la redacció del projecte d'EAC.

15 01 79 Es publica l'article 'una nació sense Estat, un poble sense llengua?' a "Els Marges".

04 04 79 Ordre Ministerial de convocatòria de proves per a la provisió de places de Catedràtics Numeraris
i Agregats de llengua i literatura catalanes.

10 05 79 Reial Decret 1111/79, que regula l'ús de les llengües en les actuacions de les Corporacions locals,
us molt restrictiu del català. Deixat sense efecte a partir de l'aprovació de l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya.

07 08 79 El text de l'EAC és aprovat a Madrid per una Comissió Mixta del Congrés de Diputats.

20 09 79 Ordre Ministerial que prorroga l'Ordre de 14.09.78, d'incorporació del català a 1'ensenyament.
Concreta l'aplicació al BDP nocturn.

25 10 79 Referèndum de l'EAC. Aprovat.

18 12 79 El Rei d'Espanya promulga l'Estatut d'Autonomia de Catalunya.

00 00 80 L'Escola d'Amdó Pública de la Generalitat comença a fer classes de català als funcionaris de les
administracions catalanes.

12 02 80 Ordre (BOE 48, 25.02.80) que aclareix Ordre 20.09.79, d'incorporació del català a l'ensenyament
obligatori, BDP.

15 03 80 Eleccions al Parlament de Catalunya. Victòria de CiO, per majoria simple.

24 04 80 Jordi Pujol investit President de la Generalitat.

08 05 80 Decret 1/80 que estructura el Consell Executiu de la Generalitat.

16 05 80 Decret (DOGC 67, 04.06.80) de nomenament d'Aina Moll cora a Directora General de Política
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09 06 80 Reunió al Parlaient, convocada pel President i presidida pel Conseller de Cultura per iniciar les
discussions per fer la Llei del català.

23 06 80 Decret 115/80, d'estructuració orgànica del Départaient de Cultura i Mitjans de Coiunicació de la
GC (DOGC 75, 23.07.80). Es créa la DGPL.

27 06 80 Décret 90/80, sobre la normalització de l'ús del català en els òrgans de l'administració de la GC,
dels organismes autònoms i d'altres institucions que en depenen o hi estan vinculades (DOGC 74, 16.07.80).

17 07 80 El PSOC presenta els 'Criteris1 per a la NL. un dels redactors, si no 'el' redactor, és F.
Vallverdú.

;

23 07 80 Ordre de publicació de la Instrucció de 27.06.80 sobre l'ús de la llengua catalana a les
escriptures públiques (DOGC 76, 30.07.80)

08 08 80 Decret 142/80 (DOGC 79, 20.08.80), que regula la incorporació de la llengua catalana a l'educació
preescolar, EGB, BUP i PP (s'estén al 2n. grau) "i també s'indicava que la llengua i la literatura catalanes
en el nivell de batxillerat són latèria coiuna a tots els cursos". El penis per a fer l'ensenyament en
català s'ha de sol·licitar a la Comissió Tècnica, així com també les exempcions de català.

10 09 80 Ordre que desenvolupa el Decret 142/80 (08.08.80), 3 hores setmanals de català a cadascun dels
cursos de BüP. Manté la possibilitat de fer ensenyament en català (art. 5.3), sota els mateixos requisits
que es preveien a l'Ordre Ministerial de 14.09.79. Al BOPC nuï 84 (01.06.82) el PSC considera que la
Generalitat intenta anar més depressa del què és convenient. Això posa problemes i aixeca els ànims.

12 09 80 Decret 153/80, incorporació de l'ensenyament del català a COü.

19 09 80 Ordre que desenvolupa Decret 153/80 (12.09.80), d'incorporació de l'ensenyament del català a COü:
3 hores setmanals obligatoris.

23 09 80 Ordre per la qual es fa la programació de Llengua i Literatura catalanes per al COD.

00 00 80 El Col·legi de Doctors i Llicenciats fa pública una declaració sobre la NL a l'ensenyament
secundari. Els signants del "Manifiesto" en fan una al·lusió.

02 10 80 El Parlament aprova una resolució segons la qual s'acorda crear una ponència unitària, dins la
Comissió de Política Cultural, per a l'elaboració d'una llei sobre la normalització de l'ús de la llengua
catalana. El Parlament també es mostra preocupat per l'actual redactat del projecte de Llei d'Autonomia
universitària, ja que significa l'exclusió de fet de la llengua catalana de la universitat (BOPC 11,
16.10.80).

03 10 80 Decret 220/80 creació de diversos serveis, entre els quals el Servei d'Assessorament Lingüístic
1 el Servei de Normalització de l'ús oficial de la llengua catalana (DOGC 95, 19.11.80). Cap de SAL, I.Marí;
Cap del SN, M.Strubell.

03' 10 80 Decret 2809/80 (BOE 30.12.80) va fer efectius els traspassos de competències en matèria
d'ensenyament. Els canvis significatius quant a NL no es noten fins el Decret 270/82 (05.08.82).

16 10 80 'El Parlament nomena la ponència encarregada de redactar el projecte de llei de nonalització
lingüística. L'avantprojecte aposta per la creació de les condicions adequades per arribar a la igualtat
plena entre el castellà i el català, i reivindica la toponímia exclusivament en català1. (AVUI, 24.12.94)
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22 10 80 S'inicien els treballs en ponència de la Llei del Català.

00 11 80 Mil oestres es reuneixen al Palau Blaugrana per exigir que no se'ls discriminés per raó de llengua.
Aquesta posició va ser assumida per l'üGT d'Ensenyament i l'Asociación Sindical de Profesores Estatales.

00 12 80 Primeres reunions DGPL i Telefònica. Aina Moll ho comenta a DSPC-C 32.

01 12 80 Decret d'adscripció del Servei d'Ensenyament del Català (SEDEC) a la DG d'Ensenyament primari del
Dept. d'Ensenyament.

04 12 80 Decret 296/80 de creació de l'Institut de Sociolingüística Catalana (DOGC 105, 07.01.81). Inicià
les seves tasques a finals de 1981, amb l'adjudicació d'un col·laborador tècnic (J.H. Roianí). Actuació sota
la dependència directa de la Directora Gral. L'ISC compta una Comissió Assessora (derogada el 18.02.91, al
Decret de creació del CSLC, Decret 28/1991, 18.02.91).

15 12 80 Ordre Ministerial per la qual es convoca el Concurs de Trasllats en el Cos de Professors d'EGB.
Inclou el compromís d'acreditar una titulació de català per aquells que, procedents d'altres províncies,
obtinguin plaça a Catalunya i imparteixin a Preescolar o 1J etapa d'EGB.

05 02 81 Reial Decret 229/81 que estableix la possibilitat d'incorporar proves específiques en les
oposicions a aquelles CCAA que tenen una llengua pròpia. És vigent fins a l'aprovació del RD 574/1991, de
22.04.91. A l'article 3 del RD 229/1981 diu que "Las convocatorias específicas determinarán: (...) d) Las
pruebas o requisitos que se estime necesarios por razón del idioma y cultura específicas para ser nombrados
en plazas determinadas en las Comunidades.Autónomas. Estas pruebas no tendrán carácter eliminatorio para
acceder al Cuerpo correspondiente en las condiciones que se determinan en las respectivas convocatorias".

23 02 81 Intent de cop d'Estat, de Tejero i altres.

26 02 81 Ordre de Convocatòria (BOE 63, 14.02.81) d'oposicions, s'inclou per primer cop una prova de
comprensió oral i escrita del català com a condició per a superar definitivament l'oposició. S'aplica a BUP
i PP.

28 02 81 Ordre de Convocatòria Oposicions EGB (DOGC 116, 13.02.81). Inclou una prova específica de
coneixement de la llengua i cultura catalanes.

06 03 81 Reial Decret 480/81, pel qual es crea l'Alta Inspecció de l'Estat sobre l'ensenyament no
universitari a Catalunya i al País Basc. Una de les activitats d'aquesta Alta Inspecció de l'Estat era
"velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en
el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos y,
en particular, el de recibir enseñanza en la lengua oficial del Estado, de acuerdo con las disposiciones
aplicables". Cal fer notar que es parla del dret a rebre "enseñanza en la lengua del Estado" però no "la
enseñanza en la lengua del Estado", subtilitat que possibilita el model de conjunció lingüística.

12 03 81 Diario 16 publica el "Manifiesto de los 2.300".

13 03 81 El ministre d'Admó Territorial Rodolfo Martin Villa proposa al Consell de Ministres la necessitat
de dictar el Projecte de Llei d'Harmonització en "que se establecen los principios para armonizar las
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas sobre determinadas materias", la qual s'anomena
vulgarment 'loapilla1. Text al Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, núm 195-
I, serie A, Proyectos de Ley, 1981.

14 03 81 Publicada (BOPC 24) la Proposició no de llei sobre el Tractament de la llengua en l'ensenyament
no universitari (es presentà al Parlament el 03.03.81). Rebutjada 14.05.81 (DSPC, 55).
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14 03 81 La Vanguardia reprodueix el 'Manifiesto'.

17 03 81 Ordre que estableix la dependència funcional del SEDEC respecte de la DG de Programació i Servéis
Generals, d'Ensenyaients Secundaris i Professionals i d'Ensenyament universitari. S'estén la competència
en matèria de NL a tot I'ensenyament.

18 03 8l Acte al Paranimf de la UB, on es crea la "Crida a la Solidaritat en Defensa de la Llengua, la
Cultura i la Nació Catalanes".

16 04 81 L'AVUI publica íntegrament una carta de l'ex-president de la Generalitat, Josep Tarradellas, en
la qual es posiciona contra la política del President Pujol. Segons Tarradellas, els problemes de la llengua
i de l'escola eren el resultat d'una política "esbojarrada" i irresponsable. Se situa, doncs, al costat de
les tesis defensades pels signants del "Manifiesto".

23 04 81 Ordre de Concurs de Trasllats a vacants d'escoles autoritzades per fer l'ensenyament en català
(Places en propietat provisional). Afavoreix la 'doble xarxa' escolar en el sector de l'ensenyament públic.

11 05 81 Ordre (DOGC 140, 08.07.81). Orientacions i programes bàsics per al Cicle Inicial d'EGB. Estableix
la docència de 4 hores de llengua catalana (a Pre-escolar i Cicle Inicial). Fins aleshores, només eren 3
hores/setmanals. A més, es parla per primera vegada de "llengua base d'aprenentatge" i de "llengua
introduïda en segon lloc", i .es preveu la possibiltat que cada escola formuli el seu propi "projecte
educatiu" tenint en compte el seu concret entorn sociolingüístic.

12 05 81 El Boletín Oficial de las Cortes Generales publica el text de l'Avantprojecte de Llei
d'Harmonització del Procés Autonòmic. La "loapilla", en la que és preveu "El derecho a elegir la lengua en
que deseen que se impartan la enseñanza", finalment decaurà.

14 05 81 Es publica al BOPC, la proposició no de llei presentada pel PSC. El Parlament de Catalunya rebutja
la Proposició no de llei sobre la llengua a l'ensenyament (PSC). BOPC 33, 25.05.81. (DSPC-55).

20 05 81 La nit del 20 al 21, un escamot de Terra Lliure segresta el professor Federico Jiménez Losantes,
un dels redactors del 'Manifiesto de los 2.300', i el deixa abandonat en un camp obert amb un tret al
genoll.

28 05 81 Ordre que especifica les funcions de la Comissió Tècnica Reguladora de l'Ensenyament del Català
i on s'especifiquen les titulacions que capaciten per ensenyar el català i en català a l'EGB.

04 06 91 Llei 4/1981, de 4 de juny, de mesures urgents sobre la funció pública. Desenvolupada pel Decret
166/81, de 25 de juny.

24 06 81 Acte polític al Camp Nou: 'Som una Nació'.

25 06 81 Decret 166/81, de reglamentació parcial de la Llei 4/1981, de 4 de juny, que estableix els criteris
bàsics de les convocatòries, sense que n'hi hagi cap que es refereixi a qüestions lingüístiques. Això canvia
a l'Ordre 31.01.83.

06 07 81 El BOPC (núm 39) publica el text de la Proposició de LNL a Catalunya, elaborat per la Ponència
de la Comissió de Política Cultural, i els vots particulars sostinguts pels ponents.

17 07 81 Ordre per la qual es crea la Junta Permanent de Català i se'n regulen la composició i funcionament
(DOGC 153, 26.08.81).

03 08 81 Reial Decret 2296/81, de senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries,
d'autobusos i marítimes i serveis públics d'interès general. Origina un conflicte positiu de competència
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interposat pel Govern de la Generalitat. Aquest Reial Decret és modificat per Reial Decret 334/82, de
27.02.82 i, per tant, es va produir el desestiment per part de la Generalitat.

09 10 81 Campanya de HL amb els Ajuntaments. Reunió al Palau de la Generalitat amb els alcaldes i/o regidors
de Cultura, de poblacions de més 10.000 babs.

09 10 81 Comença la campanya de la "Norma". Durarà fins 23.04.83. RLD 18. Reunió al Palau de la Generalitat
amb els alcaldes i/o regidors de Cultura de poblacions amb més de 10.000 habitants (DSPC, 21-C).

19 11 81 Ordre (DOGC 195) per la qual s'estableixen, amb caràcter experimental, els Cursos de Reciclatge
de Català. S'estructura en 2 cicles i n'estableix les respectives titulacions. Té un caràcter transitori.
Per Ordre del 09.07.85 es declara a extingir.

30 11 81 Ordre de nomenament dels membres de la Junta Permanent de Català.

04 12 81 Ordre Ministerial. Convocatòria de Concurs de Trasllats. Estableix un termini de quatre cursos per
obtenir la capacitació de català ja prevista en l'anterior Concurs de Trasllats.

12 02 82 Reial Decret 334/82, que establia la utilització de la llengua oficial de la Comunitat Autònoma,
juntament amb la castellana, en la senyalització de carreteres, aeroports, estacions ferroviàries,
d'autobusos i marítimes i serveis públics d'interès general.

22 02 82 Sentència del TC 6/82, de 22.02.82, en els conflictes de competència números 211 i 214 acumulats,
en relació al Reial Decret 480/81 de 06.03.81, sobre funcionament en el País Basc i Catalunya de l'Alta
Inspecció de l'Estat en matèria d'ensenyament no universitari.

03 03 82 Ordre de convocatòria de concurs-oposició per a l'accés a la funció pública docent de la
Generalitat de Catalunya.

14 03 82 Manifestació 'anti-loapa1 a Barcelona. S'hi aplegaren entre 100.000 i 300.000 persones (segons les
fonts). Organitzada per la Crida.

18 03 82 Sessió informativa de la Directora General de PL, Aina Moll, al Parlament de Catalunya (DSPC 21-C).

22 03 82 Ordre. Concurs de Trasllats a vacants d'escoles autoritzades a fer l'ensenyament en català (places
en propietat definitiva).

00 04 82 Apareix el priïer número del butlletí 'Llengua i Administració1.

16 04 82 Decret 106/82 (DOGC 226, 26.05.82) sobre l'ús de les llengües catalana i castellana en les
indicacions escrites de carreteres, estacions ferroviàries i d'autobusos, refugis i aeroports. S'hi preveu
un bilingüisme estricte que entrarà en contradicció amb la LNLC.

30 04 82 Ordre de reglamentació de l'adquisició de la condició de professor concordant i idoni de llengua
1 literatura catalanes en centres privats de BüP.

01 05 82 Comença la campanya de "suport genèric" a l'edició de llibres en català. El primer any, se'n
beneficien 232 títols i significa una despesa de 20.996.500 ptes (més 1.713.750 ptes pendents de pagament).

13 05 82 Ja hi ha 669 ajuntaments (94* de la població de Catalunya) adherits a la campanya de la 'norma1.

18 05 82 Resolució per la qual es desenvolupen les normes sobre l'ensenyament en català als centres de nova
creació.
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00 06 82 Naixement del primer nucli dels Grups de Defensa de la Llengua (GDL), d'ideologia independentista.

01 06 82 Al BOPC (84) surten publicades les reticències del PSC a l'entorn de l'aplicació del Decret 142/80:
considera que la Generalitat va massa ràpid. Preveu problemes.

04 06 82 La ponència de la Comissió de Política Cultural del Parlament enllesteix la redacció del proposició
de llei sobre l'ús oficial del català.

14 06 82 El BOPC (núm 87) publica el Text de l'Informe de la Ponència de la Comissió de Política Cultural,
de la Llei de Normalització Lingüística.

21 06 82 El BOPC (nuï 88) publica rectificacions per error tipogràfic a l'Informe de la Ponència.

05 07 82 Reestructuració del Departament de Cultura. Ara té 5 direccions generals. Es manté la DGPL.

29 07 82 Aprovació parlamentària de la LOHPA. Recorreguda davant el TC el 02.08.82. STC contra la LOHPA,
05.08.83.

05 08 82 Publicació del Decret 270/1982 (DOGC 248, 11.08.82), sobre la normalització de l'ús oficial de les
dues llengües oficials al sistema d'ensenyament a Catalunya. Establia que, com a mínim, una matèria a part
de la de llengua catalana s'havia de fer necessàriament en català al segon cicle d'EGB. Suposa un canvi en
relació a la política lingüística desplegada arran del Decret 142/80, de 08.08.80. Estableix com a normes
generals que en tots els cursos i nivells les classes de Llengua i Literatura catalana es faran en català
i les de Llengua i Literatura castellana en castellà (art. 1.2); i, que s'utilitzarà a més a més en cada
curs la llengua catalana com a llengua vehicular de la docència en una o més matèries d'aprenentatge i en
una o més matèries en la llengua castellana, segons es determini reglamentàriament (art. 2.1), si bé els
centres docents que vulguin utilitzar una única llengua vehicular poden quedar eximits d'aquesta segona
obligació (art. 3), sempre que compleixin els requisits de art. 5 de l'Ordre 25.08, per la qual es
desenvolupa el Decret 270/82. Interpel·lació del PSC protestant contra l'aplicació-d'aquest Decret
(14.02.83).

16 08 82 Ordre (DOGC 255, 01.09.82) de regulació dels ensenyaments del Cicle Mitjà d'EGB. Modificada per
una Ordre de 30.09.82 (DOGC 288, 24.12.82). Aquest text introdueix la distinció entre "programa de llengua
catalana" i de "programa de llengua castellana", prenent com a criteri quina és la llengua que el "projecte
educatiu" de cada centre defineix com a "llengua base d'aprenentatge", i quina com a "llengua introduïda
en segon lloc".

25 08 82 Ordre (DOGC 255, 01.09.82) de desenvolupament del Decret 270/82 (05.08.82). És desplegada per una
Resolució de 2.11.82 (DOGC^SO, 01.12.82) que anuí.la l'autorització prèvia per a professar assignatures
en català. Altres Ordres. És possible fer tot l'ensenyament en català. Disposa, com a règim ordinari, la
utilització de la llengua catalana (també de la llengua espanyola) com a llengua vehicular d'una o més
matèries d'aprenentatge. A l'article 5.1. diu que es podrà fer l'ensenyament en una sola llengua per acord
majoritari del Consell de Direcció o del Consell del Centre atenent l'opció dels pares dels alumnes, la
situació sociolingüística dels alumnes i la disponibilitat del professorat per professar l'ensenyament en
la llengua escollida per a totes les matèries".

00 10 82 Número O del butlletí 'COM ensenyar català als adults'. Número 1, el desembre. Publicat pel Gabinet
de Didàctica del SAL (DGPL).

08 10 82 Es promulga la Llei 12/1982, per la qual es regula el procediment per canvi de nom dels municipis
de Catalunya (DOGC 268, 20.10.82). On es disposa a la Disposició transitòria que "Mentre no en serà aprovat
definitivament el canvi, els municipis conservaran el nom actual, per bé que en la seva expressió catalana".

28 10 82 Victòria del PSOE a les Eleccions Generals.
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02 11 82 Resolució (DOGC 280, 01.11.82). Desenvolupament de l'Ordre 25.08.82.' Català a l'ensenyament.

17 n 82 El BOPC (nun 105) publica el Text del Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre la
Proposició de LNLC i les esmenes i vots particulars reservats per defensar davant del ple.

21 12 82 Concurs públic per a l'enregistrament de les primeres unitats del curs multimedia 'Digui, digui'.

21 12 82 Dictamen número 35 del Consell Consultiu de la Generalitat sobre la Proposició de Llei de NL a
Catalunya (BOPC 112, 17.01.83). Els ponents del Dictamen van ser Robert Vergés, Lluís Roca-Sastre i J.A.
Gonzalez-Casanova.

29 12 82 Reial Decret 3937/82 (BOB 19, 22.01.83) pel qual s'introdueix la llengua catalana en els proves
d'aptitud per a l'accés a les Facultats, Escoles Tècniques Superiors i Col·legis Universitaris de les
universitats Catalanes.

14 01 83 Decret 57/1983 (DOGC 312, 16.03.83) pel qual s'adopten les normes ortogràfiques de l'aranès,
publicades el 1982.

17 01 83 El BOPC (112) publica el Dictamen del Consell Consultiu de la Generalitat sobre el text de la
Proposició de Llei de NL a Catalunya (Dictamen de la Comissió de Política Cultural).

31 01 83 Ordre per la qual es regula el procediment de selecció de personal en règim de contracte
administratiu on s'inclou una prova de coneixement de català. No era una prova eliminatòria però era
important en el procés de selecció. Això significa un canvi en relació al marc normatiu precedent (Llei
4/1981 i Decret 166/81). Aquesta nova política es referma arran de la Llei de l'Estat 30/1984, de 2 d'agost.

00 02 83 Primera campanya per la defensa de la llengua endegada per la Crida: "Ep!".

00 02 83 Apareix el llibre Quatre anys de català a l'escola, on hi ha l'estudi que justifica científicament
la necessitat d'impulsar la presència del català com a llengua docent per a garantir un coneixement
equiparable i satisfactori de les dues llengües oficials. A la vegada, també justifica la promoció dels
programes d'immersió lingüística. El primer programa s'aplica al curs següent (1983-84), a Santa Coloma de
Gramanet.

14 02 83 Es publica al BOPC (117) una interpel·lació del PSC sobre l'ús de la llengua catalana a l'escola,
ja que considera que el Decret 270/82, l'Ordre de 25.08.82 i la Resolució 02.11.82 de la D.G. d'Ensenyament
primari, estan en contradicció amb el contingut del Dictamen de la Comissió de Política Cultural sobre la
Prop. de llei de NL. Després de la resposta (publicada al BOPC-p, 124; 16.03.83) el PSC presenta una moció
(publicada el 17.03.83; BOPC 125) que es rebutjada el 25.03.83 i publicada el 29.03.83.

12 03 83 Es consoliden els GDL com a organització. S'aprova la seva Declaració de Principis.

17 03 83 Es publica al BOPC (125) la Moció subsegüent (a esmenar) a la interpel·lació sobre l'ús de la
llengua a l'escola presentada pel PSC, segons la qual insta el C.Ex a modificar el decret 270/82 de manera
que no es propicií l'existència de diverses xarxes escolars -catalana, castellana, mixta-, sinó que
s'orienti tota la xarxa a escolar a garantir el Ir ensenyament en la llengua habitual del nen, assegurar
l'ús progressiu de la llengua catalana en totes les escoles, garantir que no siguin separats els nens per
raó de llengua. Aquesta moció és rebutjada 25.03.83.

17 03 83 El BOPC (125) publica l'estudi i ordenació de les esmenes subsegüents al Dictamen del Consell
Consultiu i dels vots particulars i esmenes reservades per a defensar davant el Ple sobre la Proposició de
LNLC.

18 03 83 Comença a emetre Catalunya Ràdio.
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18 03 83 Ordre (DOGC 319, 13.04.83) per la qual es convoca concurs'-oposició, torns lliure i restringit, per
a la provisió de 4990 places de professors d'BGB existents a Catalunya, en preveure que "Serà requisit
indispensable per ésser nomenat per a plaça a Catalunya la superació de la prova de caràcter específic
esmentada anteriorment", prova aquesta que és la de coneixements de la llengua i cultura catalanes. L'art.
44 regula la situació en què queden aquells opositors que no hagin superat les proves específiques de
llengua i cultura catalanes: incorporats al cos, resten obligats a participar en el concurs general de
trasllats i a sol·licitar exclusivament places no compreses en l'àmbit territorial de Catalunya, si no
demostren llur aptitud en la prova específica de llengua i cultura catalanes en el termini de dos anys,
període de temps, aquest, en el que resten adscrits a places de Catalunya.

25 03 83 El Parlament rebutja la moció del PSC sobre l'ús de la llengua a l'escola (BOPC 128, 29.03.83):
36 a favor, 46 en contra, O abst.

25 03 83 El BOPC (126) publica una pregunta d'ERC sobre l'ús de la llengua catalana en el futur 3er canal
de TV: "Quin serà el règim lingüístic del 3er. canal?". Resposta al BOPC 133, 25.04.83.

28 03 83 Es publica al BOPC (127) una esmena de Ciü a la moció subsegüent a la interpel·lació del PSC sobre
l'ús de la llengua a l'escola: "insta el C.Ex perquè dicti les disposicions legals pertinents que
complementin les existents actualment per tal d'assolir l'objectiu de la progressiva catalanització del
sistema educatiu tot respectant el dret dels infants de rebre el primer ensenyament en la llengua d'opció
dels pares i realitzant les gestions adients perquè l'Admó de l'Estat' adeqüi la seva normativa a aquests
principis". ERC en presenta una de molt semblant.

06 04 83 Llei 7/83, de 18 d'abril, de Normalització Lingüística a Catalunya (DOGC 322, 22.04.83). Corr.
d'errades, DOGC, 323, 27.04.83; 329, 18.05.83. Recurs Inconstit., 20.07.83. La LHLC va ser promulgada el
18.04.83. La STC 83/86, de 26.06.86 va declarar inconstitucionals alguns preceptes impugnáis.

06 04 83 El DSPC (p-130) recull la discussió del text de la Proposició de LNLC pel ple de la Cambra
catalana. •

14 04 83 El BOPC (131) publica el text definitivament aprovat de la LNLC.

19 04 83 Ordre (DOGC 323, 27.04.83) sobre l'aplicació als centres docents públics de Catalunya de la
corresponent denominació genèrica en l'idioma català.

23 04 83 'Entra en vigor la LNLC després d'aparèixer publicada al DOGC' (AVUI, 24.12.94).

23 04 83 Culminació de la campanya de la "Norma". Simultàniament, manifestació, a Barcelona, en defensa de
la llengua. Detencions per la cremada d'una parada del PSC-PSOE.

25 04 83 Es publica la resposta (BOPC 133) a la pregunta (BOPC 126) d'ERC sobre l'ús de la llengua catalana
en el futur Tercer Canal de TV. El C.Ex té moltes esperances en el 3r canal com a instrument per a la NL.
No pot donar una resposta completa perquè el responsable final és el Consell d'Admó de la CCRTV i no pot,
per tant, prejutjar les seves decisions; amb tot, l'art 14 i 20 del projecte de Llei de creació de la CCRTV
(realitat de Catalunya i promoció de la llengua i cultura catalanes). Art 21 LNLC, com a organisme de la
Generalitat.

00 05 83 Inici de la campanya d'explicació de la LNLC. RLD 18.

02 05 83 Ordre (DOGC, 335, 08.06.83) s'ha prorrogat fins el 30 de setembre de 1986 l'habilitació establerta
amb caràcter provisional per l'art. 8.3 de l'Ordre 14 de setembre de 1978, per l'ensenyament del català a
EGB i Educació Pre-escolar. Es tracta de "Mestres de Català" i que treballen a l'Escola pública encara que
no tinguin la titulació pertinent per a ser professors d'EGB. Amb aquesta Ordre es prorroga l'habilitació
provisional i excepcional perquè es constata que cal continuar .d'aquests especialistes; perquè convé
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permetre'ls finalitzar llurs estudis iniciats; i per a permetre llur reinserció en altres àrees de
l'Administració educativa.

0.8 05 83 Segones eleccions municipals.

30 05 83 Llei 10/83, de 30 de maig (D06C 337, 14.06.83) de creació de l'Ens Públic Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió i de regulació dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya,
disposa a l'art. 14, com a principis inspiradors de la programació de la CC/RTV: "(...) d) El respecte al
pluralisme polític, cultural i lingüístic, religiós i social, e) La promoció de la llengua i de la cultura
catalanes".

09 06 83 AP Acord del Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya (publicat a RLA) pel qual s'acorda
d'impartir classes de llengua catalana dins l'horari laboral durant dos anys per a tot el personal de la
Generalitat. Tres punts bàsics: 1. els cursos s'havien de fer dins l'horari laboral en un termini de dos
anys (el mateix termini fixat per la LNLC); 2. L'alumnat havia de ser designat per les entitats; 3.
complementàriament i fora de l'horari laboral, s'organitzarien cursos gratuits per al funcionariat i
personal al servei de l'Administració no designat.

20 06 83 Primera emissió de Catalunya Ràdio.

24 06 83 'Festival de les Nacions', organitzat per la Crida, és un fracàs de públic i d'organització.
Conflicte intern seriós.

29 06 83 Declaració pública d'un seguit d'entitats que es desmarquen de la Crida, per motius d'estratègia
que havia de seguir l'organització.

14 07 83 Llei 14/83, reguladora del procés d'integració a la xarxa de centres docents públics de diverses
escoles privades (DOGC 346, 20.07.83), que estableix que la GC pot integrar a la xarxa de centres docents
públics "els centres docents privats d'educació preescolar i EGB existents actualment de reconeguda labor
de catalanització i de renovació pedagògica".

20 07 83 Ordre sobre la traducció al català'de les denominacions dels Centres Docents Públics.

20 07 83 El Govern espanyol presenta un recurs d'inconstitucionalitat sobre els articles 4.2 i 6.1 de la
LNLC. STC el 26.06.86.

29 07 83 Ordre per la qual s'aprova el prograia bàsic de parla aranesa a les escoles d'EGB de la Vall
d'Aran. Al Decret 362/83 i Ordre subsegüent que desenvolupen la LNLC a l'ensenyament mantenen les línies
d'aquesta Ordre.

05 08 83 Sentència del TC 76/1983, que resol el recurs previ d'inconstitucionalitat contra el text definitiu
de la LOHPA.

30 08 83 Decret 362/83, de 30 d'agost, sobre l'aplicació de la LHLC a l'àmbit de l'ensenyament no
universitari (DOGC 359, 31.08.83), que garanteix l'ensenyament del català en tots els nivells, modalitats
i graus d'ensenyament no universitari en tots els centres públics í privats i regula els diversos supòsits
que poden constituir l'excepció a la norma general. Art 2.I.: 'No es podrà expedir el certificat que doni
dret a l'obtenció del títol de graduat escolar a cap alumne que, havent començat l'EGB després de la
publicació de la LNLC, no acrediti, en acabar-la, que té un coneixement suficient de les dues llengües
oficials a Catalunya'. Això serà efectiu a finals del curs 1990-91, quan acabin 8è. els que van començar
primer el curs 1983-84. Aquest Decret va ser impugnat per Gómez-Rovira (30.10.83). La Sala 21 del Contenciós
Administratiu de l'Audiència de Barcelona el va declarar fora del dret (11.03.85). La Generalitat recorre
la sentència davant del TS. Després de diverses actuacions judicials, el TS envia la LNLC al TC, perquè
considera que conté 3 articles contraris a la CE (15.02.94). Sentència TC 23.12.94. El Decret 362/83 és
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fruit d'un requeriment per part del Govern espanyol, en el sentit que cal garantir millor la presència de
l'espanyol a l'ensenyament. Com a resultat d'aquest requeriment, el Consell Executiu de la Generalitat
publica el Decret 574/1983, de 06.12.83.

00 00 83 S'aplica per primer cop en aquest curs un programa d'immersió lingüística. Es fa a Santa Coloma
de Gramanet a 19 escoles.

01 09 83 Ordre de reestructuració dels programes de reciclatge.

08 09 83 Ordre (DOGC 362, 09.09.83), per la qual es desplega el Decret 362/83 (30.08.83). En relació amb
la normativa anterior ambdues només (Decret 362 i Ordre) suposen un pas decisiu en el camí de la
normalització del català a les escoles en desplegar les conseqüències del fet que el català sigui llengua
oficial i pròpia de l'Administració educativa a Catalunya i, sobretot, per la determinació d'àrees que s'han
d'impartir necessàriament en llengua catalana en els diferents nivells no universitaris. Això darrer -la
regulació de la llengua catalana com a llengua d'ensenyament- és objecte de requeriment del govern de
l'Estat al govern de la Generalitat de Catalunya (art. 9 i disposició trans, del Decret i arts. 6.1., 8.1.,
9.1.2. i 4., disp. transi. 31 de l'Ordre. El canvi és al Decret 576/83 (06.12.83).

08 09 83 Decret 397/83 (DOGC 368, 30.09.83), pel qual s'assignen a la DGPL funcions relatives al seguiment
i la impulsió de l'aplicació de la Llei 7/83.

08 09 83 Decret 396/83, pel qual es crea la Comissió de NL per impulsar la NL a l'Administració de la
Generalitat de Catalunya. (DOGC 368, 30.09.83). Comissió integrada pels secretaris generals dels
Departaments; el Director Gral. de Política Lingüística; el Director Gral de la Funció Pública; el Director
de l'Escola d'Administració Pública; Director General de l'Institut Català de la Salut; presideix el
Conseller de Cultura. Tindrà per funció promoure el compliment de la Llei 7/83, de 18.04, a l'Admó de la
Generalitat. Ampliada pel Decret 207/1989, 01.08.89. El diputat Folch (PSüC) s'hi mostra en contra, si més
no, la titlla de "Comissió artificial" (DSPC-p, 152, p.4953), ja que el PSUC defensa que la DGPL depengui
de Presidència.

10 09 83 Primera emissió de TV3.

15 09 83 Decret 389/1983 (DOGC 368, 30.09.83) sobre etiquetatge dels productes que es comercialitzen a
Catalunya, ha disposat que "Les dades obligatòries i facultatives de l'etiquetatge dels productes que es
distribueixin en l'àmbit territorial de Catalunya figuraran en els idiomes català o castellà o bé en ambdós
idiomes". Ha estat objecte de conflicte de competències, recurs inconstitucionalitat. Veure Reial Decret
1468/1988, de 2.12.88. STC favorable 19.04.88.

16 09 83 I Sopar en Català, a Barcelona, organitzat pels GDL.

27 10 83 'El Ministeri d'Educació impugna alguns articles de la LNLC relacionats amb l'ensenyament no
universitari perquè considera que són una usurpació de les competències pròpies de l'Estat' (AVDI,
24.12.94). Decret 576/83 n'és el resultat.

31 10 83 Recurs de l'advocat Esteban Gómez Rovira contra la introducció del català com a llengua
d'ensenyament obligatori que es preveu al Decret 362/83 del 30.08.83. una Sentència de l'Audiència
Territorial de Barcelona li rebutja el recurs (11.03.85). Ell recorre davant el Tribunal Suprem, el qual,
finalment, acaba presentant una qüestió d1inconstitucionalitat contra la LNLC. Acabarà amb una Sentència
del TC declarant constitucional la LNLC (23.12.94). A LV (20.02.94) hi ha una petita cronologia i comentari
de tot el procés.

21 11 83 Decret 497/1983, que regula els subsidis a les publicacions periòdiques escrites parcialment o
total en català.
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23 11 83 El Parlament fa un debat general sobre la política de NL (DSPC-P, 152-153.

24 11 83 El Parlament aprova la Resolució 120/1 sobre la política de NL (BOPC 165, 05.12.83).

05 12 83 Publicació de la Resolució 120/1 del P. de Catalunya, sobre la política de NL (DSPC, P-153).

06 12 83 Ordre. Convocatòria d'oposicions de BDP. Inclou una prova de comprensió oral i escrita de la
llengua catalana.

06 12 83 Decret 576/83 (DOGC 415, 09.03.84) pel qual es modifica la redacció de l'art. 9 del Decret 362/83
(30.08.83), a resultes del requeriment del Govern espanyol. Ordre 6.12.83 que modifica també l'Ordre de
8.09.83. Les disposicions modificadores vénen a garantir l'establiment d'un mínim d'una assignatura o àrea,
a més de la llengua castellana, que s'ha de professar en aquest'idioma.

07 12 83 Es publica al BOPC (166) una Prop. no de llei del PSüC sobre l'adscripció de la DGPL al Dept. de
Presidència. ERC hi presenta una esmena (BOPC 172, 12.01.84) dient que la responsabilitat de la NL interna
del Govern de Catalunya serà assumida de manera immediata pel Dept. de Presidència, sense perjudici que
aquest pugui delegar-ne l'execució tècnica en la DGPL del Dept. de Cultura. El PSüC retira aquesta
proposició (BOPC 185, 25.02.84).

09 12 83 Ordre de Convocatòria única de concurs de trasllats. Inclou vacants per a les quals cal posseir
una titulació de català.

15 12 83 Entra en funcionament un telèfon per atendre consultes relatives a l'aplicació de la LNLC i a l'ús
de la llengua catalana.

15 12 83 El BOPC publica la Resolució 123/1 del P. de C., sobre l'elaboració d'un cens lingüístic a la Vall
d'Aran (DSPC-C, 95). Text proposició (14.11.83), PSüC.

26 12 83 Llei 46/83, de 26 de desembre, reguladora del Tercer Canal de televisió (BOE 4, 5-1-84), per la
qual l'Estat es comprometia a proporcionar a cada Comunitat Autònoma la infraestructura tècnica d'una xarxa
per a la difusió del tercer canal. Anualment, Ordre del Dept. de Cultura que estableix les bases que han
de regir les subvencions del departament i les ordres i resolucions posteriors a aquesta, de convocatòria
de concurs públic per a la concessió de subvencions per a iniciatives destinades a la promoció de la llengua
catalana en els àmbits regulats pels articles 22 i 23 de la LNLC.

27 12 83 Ordre del Dept. d'Ensenyament (DOGC 407, 15.2.84) que aprovà, amb caràcter experimental, els
programes de llengua catalana que hauran de regir en la formació permanent d'adults en el nivell d'EGB.

11 01 84 Resolució. Normes de matriculació per al curs 1984-85.

01 02 84 Ordre (DOGC 409, 22.02.84) per les quals s'aproven les bases que regiran el suport genèric a la
producció editorial en aranès i en llengua catalana per al 1984.

20 02 84 Ordre (del 30.01.84) per la qual el Conseller de Cultura fa pública la convocatòria per a la
presentació de projectes de col·laboració entre el Dept. de Cultura i les corporacions locals de Catalunya
per a la BL per a l'any en curs. En aquests moments ja hi ha 148 Serveis Municipals de Català i 5 Centres
de NL.

27 02 84 La Crida el primer 'Berenar d'etiqueta', amb els productes d'aquelles empreses sancionades per
etiquetar només en català. És l'inici d'una llarga campanya en defensa de l'etiquetatge en català.

15 03 84 Ordre (DOGC 420, 28.03.84) per la qual es convoquen proves per a la provisió de 655 places de
Professors Agregats de Batxillerat a Catalunya. Ordre per la qual es convoquen proves per a la provisió de
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80 places de Catedràtics Numeraris de Batxillerat a Catalunya, en règim de concurs-oposició.

16 03 84 Ordre (DOGC 424, 11.04.84} per la qual es convoca concurs-oposició per al provisió de 3118 places
de profressors d'EGB existents a Catalunya. S'hi disposa que "Els qui no superin la prova específica de
llengua i cultura catalanes no podran obtenir destinació definitiva a Catalunya", i que "Els opositors que
no hagin superat la prova específica de llengua i cultura catalanes s'hauran d'inscriure en els cursos de
perfeccionament organitzats oficialment per la Generalitat i per als quals tindran dret preferent
d'inscripció d'acord amb el que regula l'Ordre de 14.02.83 (DOGC, 04.03.83), i hauran de concórrer a les
proves en les condicions que es determinin en les convocatòries extraordinàries que es facin a tal efecte".
No diu res de l'obligació de participar en el concurs general de trasllats per aquells qui no superin la
prova específica, cosa que sí s'establia a l'Ordre de 18 de març de 1983.

16 03 84 Resolució 149/1 del Parlament de Catalunya, aprovada per unanimitat, sobre la transferència a la
Generalitat de la competència en matèria de traducció i interpretació jurada. Proposta d'ERC.

17 03 84 Es publiquen diverses preguntes al BOPC (190) del PSüC (X.Folch): sobre el desplegament
reglamentari de la LNLC; sobre la necessitat d'una llei de l'Institut d'Bstudis Catalans.

20 03 84 Resolució 149/1 del P. de C., sobre la transferència a la Generalitat de Catalunya de la
competència en matèria d'interpretació i traducció jurades (DSPC-C, 109). Text de la Proposició (25.02.84),
ERC.

21 03 84 Ordre que dóna publicitat al conveni entre la DGPL i la Dip. de Girona (DOGC 425, 13.04.84).

23 03 84 Ordre de Convocatòria d'oposicions a FP. Inclou una prova de comprensió i expressió oral i escrita
de la llengua catalana.

23 03 84 Resolució del Dept. de Governació (DOGC 427, 18.04.84)' per la qual es fa pública la llista dels
noms oficials dels municipis de Catalunya.

30 03 84 Membres de la Crida s'encadenen davant del 'Corte Inglés' per a demanar la retolació en català.

17 04 84 Decret 125/1984 (DOGC 432, 9 de maig) disposa l'ús del català en les escriptures públiques. Art.
3 ha estat impugnat pel Govern espanyol, que queda en suspens. Aquest article regula en cas de dubte entre
el text català i castellà, quina versió és la que prevaldrà. Sentència TC 24.04.89. Dóna la raó a la
Generalitat.

29 04 84 Eleccions al Parlament de Catalunya. Ciü guanya per majoria absoluta.

22 05 84 Acció judicial contra ex-directius de Banca Catalana.

28 05 84 Apareix el primer número de 'El Temps'.

27 06 84 Les Corts Valencianes aproven la llei de creació de RTVV.

02 08 84 Ley 30/84, RLD 5:260. Article,19 "En las convocatorias para acceso a la función pública, las AAPP
en el respectivo ámbito de sus competencias deberán prever la selección de funcionarios debidamente
capacitados para cubrir los puestos de trabajo en las CCAA que gocen de dos lenguas oficiales".

16 09 84 Acció de catalanització a la RENFE de Sitges, organitzada pels GDI.

18 10 84 Acord sobre proveïment de vacants de personal en règim interí i de contractació laboral per atendre
les necessitats urgents dels serveis de la GC". Adoptat Consell Executiu. Fa un reconeixement dels
certificats de la Junta Permanent de Català a l'hora d'acreditar els coneixements de català. Estructura la
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convocatòria de selecció en 3 proves obligatòries, una de les quals era en llengua catalana. S'avaluen sense
nota (apte o no apte) o bé exempció a qui presentés el certificat corresponent de la JPC. Normativa vigent
fins a la Llei 17/85, de 23 de juliol, de la Funció Pública de la Generalitat de Catalunya.

00 1184 La DG de Relacions amb l'Admó de Justícia ha posat en marxa el Gabinet d'Informàtica i Traduccions.
L'Acord de Col·laboració sobre NL entre l'Audiència Territorial de BCN i el Dept. de Justícia (29.05.85)
decideix de mantenir-lo. Hi ha 2 traductors fixos, les alguns auxiliars (despeses 0,5 milió 1986, 1 milió
198?, 0,8 milió 1988 previsió). Volum feina feta: 1984 (novembre), 3 traduc; 1985, 97; 1986, 142; 1987, 179;
1988 (gener), 22.

08 11 84 El Conseller de Cultura demana que cada Departament de la Generalitat alliberi una persona que
dinamitzi la NL del Departament. És per superar el fracàs de la "CINC".

03 12 84 Reunió constitutiva de la XTNL. Els seus membres no seran nomenats oficialment fins el 16.05.88.

03 12 84 Es publica (BOPC 30) una resposta del Conseller Rigol a una pregunta de González Navas (PSC) sobre
crèdits per al desplegament de la LNL: al pressupost de 1985, cada Dept. té una partida per a la NL.
S'anuncia la creació de la Comissió per a la NL i la XTNL. Argumenta la supressió de l'experiència Font
Rosella (reciclatge intensiu mestres castellanoparlants) per manca de substituts. Justificació del 'Depèn
de vostè '•.

06 12 84 Ordre per la qual es modifica l'Ordre de 08.09.83 que desplega el Decret 362/83. Els Consells de
Direcció dels centres poden acordar fer més assignatures en català.

18 12 84 Ordre (DOGC 28.12.84) que regula la convocatòria específica per a Catalunya de concurs de trasllat
per a mestres i on han de demostrar coneixement de català en desenvolupament de 1'Ordre-marc del HEC
05.12.84 (BOE 18.12.84). Explicació de la convocatòria en resposta a una pregunta d'AP, vegeu BOPC 84,
09.12.85. Recurs en contra presentat per Gómez Rovira el 24.02.85 (STS 16.12.85).

00 00 85 Inici de la Campanya "El català, depèn de vostè". RLD 18. Durant aquest any, Jornades amb
representants dels Serveis Municipals de Català on es planteja el tema del CNL.

23 01 85 Resolució. Normes de matriculació per al curs 1985-86.

30 01 85 Ordre (DOGC 514, de 20.02.85) per la qual es fa pública la convocatòria per a la presentació de
projectes de col·laboració entre el Dpt. Cultura i les Corporacions Locals de Catalunya per a la NL per al
1985. Projectes de creació o manteniment dels Serveis de Català i de consolidació dels CNL ja existents.

0102 85 Ordre (DOGC 516, 27.02.85), s'annexen les bases per a la concessió de suport genèric a la producció
editorial en llengua catalana per a l'any 1985. Com els anys anteriors, es compren 300 exemplars de les
obres que es publiquen en llengua catalana, amb les limitacions i els requisits establerts a les bases. El
mateix any i per al mateix Dept. altres ajuts i convocatòries: videos, producció editorial, estudis, etc.

12 02 85 El Conseller rebutja les al·legacions dels mestres contraris a l'Ordre de 18.12.84. Els mestres
posen un recurs contenciós-administratiu contra aquesta ordre 24.02.85). Gómez Rovira porta el cas.
Sentència del TS 16.12.85,

14 02 85 S'aprova (BOPC 47, 25.02.85) la Resolució 24/11, sobre la igualtat de l'ensenyament de les 2
llengües oficials de Catalunya en el Batxillerat.

17 02 85 La Crida ocupa un peatge d'autopista a l'Hospitalet de l'Infant, per reclamar la catalanització
de les autopistes.

24 02 85 Presentat el recurs contra l'Ordre d'Ensenyament 18.12.84 sobre l'exigència del coneixement de les
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dues llengües oficials per part dels íestres amb plaça definitiva a Catalunya. Sentència Audiència BCH
23.07.85. Recorreguda per la Generalitat, favorable a ella -amb molts matisos- per STS 16.12.85.

11 03 85 Sentència de l'Audiència Territorial que estima part del recurs de Gómez-Rovira (31.10.83) contra
el Decret 362/83 i en declara la nul·litat de diversos preceptes. La Generalitat hi apel·la. El TS revoca
la sentència de l'Audiència Territorial el 01.02.88. La sentència ve a declarar el dret de rebre
l'ensenyament totalment en castellà amb llibres en el mateix idioma i en totes les assignatures excepte la
de llengua catalana, deixant sense efecte les disposicions que estableixen l'obligatorietat d'impartir
altres àrees en llengua catalana.

16 03 85 El BOPC publica la Resolució 33/11 del P. de C., per la qual es faculta la Comissió de Política
Cultural a fer un Seguiment de l'Aplicació de la LUI (DSPC-C,24). Presentada el 04.03.85 per Ciü.

18 03 85 El BOPC publica la Resolució 31/11 del P. de C., sobre la transcripció de topònims (DSPC-C, 21).
Presentada el 31.01.85 per ERC.

20 03 85 S'aprova (BOPC 26.03.85), a proposta de Ciü, la Resolució 33/11, per la qual es faculta la Comissió
de Política Cultural a fer un seguiment de l'aplicació de la LNL (amb una esmena del PSC "sens perjudici
de les facultats que corresponen als Diputats").

28 03 85 Ordre per la qual es convoca un concurs-oposició per a la provisió de places de professors d'EGB.

16 04 85 Pujol homenatjat a Madrid per l'ABC com a 'Español del año'.

20 04 85 La Crida esmenen amb esprais els rètols de l'Estació de la RENFE a Sants. Ciü i el PSC critiquen
aquests tipus d'accions. La policia deté 14 persones.

23 04 85 La Crida institucionalitza el dia de Sant Jordi com a 'Dia de Lluita per la Llengua1. Comença la
campanya 'Bilingüisme, no'.

28 04 85 La Crida fa una petita manifestació per demanar la catalanització de la Telefònica. No té massa
ressò.

01 05 85 Pujol declara a TV3: 'La Crida no és el braç armat de la política lingüística'.

03 05 85 Compareixen al Parlament de Catalunya el Conseller de Cultura i la Directora Gral de PL per una
avaluació de la política lingüística (DSPC-C, 32).

13 05 85 Es crea el TERHCAT, mitjançant un conveni entre el Dept. de Cultura i l'Institut d'Estudis
Catalans.

29 05 85 Acord entre el Dept. de Justícia de la GC i l'Audiència Territorial de BCN sobre catalanització
de l'Administració de Justícia.

00 06 85 A la prova de la Junta Permanent de Català (juny 1985) s'hi hagué 9909 inscrits. La plantilla del
secretariat era un col·laborador tècnic i un administratiu (segons DOGC 104, 09.12.85).

10 06 85 Ordre (DOGC 568, 29.07.85) que modifica ampliant-les les hores setmanals de classe de l'assignatura
de Llengua i Literatura Catalanes als diversos cursos i modalitats del Batxillerat. En aquest nivell, doncs,
queda modificada l'Ordre de 10.09.80 (DOGC 83, 17.09.80). A partir d'ara, 4 hores setmanals de llengua i
literatura catalanes a Ir. i 2n. de BüP. Tres hores a Tercer de BüP.

20 06 85 Pregunta (Ple) d'AP (J.Fernández Díaz) sobre l'exigència del domini del català als mestres per a
presentar-se al concurs de trasllats (BOPC 77, 01.07.85). un col·lectiu de mestres han presentat dos
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recursos (1775/84 i 255/85) davant la Sala II del Contenciós adiinistratiu de l'Audiència Territorial de
BCN, perqué estimen vulnerats els seus drets pel fet que se'ls exigeix el doiini de la llengua catalana per
a presentar-se al concurs general de trasllats (segons Ordre 18.12.84). La resposta és al BOPC 84, 09.09.85.
Sentència del Tribunal Suprem favorable a la Generalitat (16.12.85).

30 06 85 Es convoca a Poblet el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

05 07 85 Terra Lliure (TL) amenaça de mort a l'advocat Esteban Gómez Rovira, defensor dels mestres
espanyolistes.

09 07 85 Ordre (DOGC 583, 02.12.85) per la qual s'estableixen les bases per a un pla que faciliti la E del
professorat d'ensenyament primari i d'ensenyament secundari, i es declara "a extingir" el segon cicle del
Reciclatge de Català actual. L'Ordre de 15.07.85 (DOGC 592, 25.09.85) per la qual es restableix el
funcionament de diversos cursos per correspondència del reciclatge de català. Aquest sistema havia estat
establert amb caràcter experimental i restringit, per l'Ordre 19.11.81.

23 07 85 Sentència de Audiència de BCN sobre el recurs presentat per alguns mestres contra l'ordre 18.12.84.
La Generalitat recorre davant el TS. Finalment, el TS dóna la raó a la Generalitat, 16.12.85.

23 07 85 Llei 17/85 de la Funció Pública de l'Administració de la Generalitat (DOGC 569, 31.08.85). Art.
34 deixa clar que "(...)En el procés de selecció s'ha d'acreditar el coneixement de la llengua catalana,
tant en l'expressió oral com en l'escrita". Recurs d'ínconstitucionalitat 6.11.85 (BOE 280, 22.11.85).
Aquest incís queda en suspens. Finalment, Sentència 46/91 favorable a la Generalitat. Primera convocatòria
a l'ingrés a cossos de funcionaris per als serveis administratius de la Generalitat és a l'Ordre 05.06.86,
on ja s'inclou la fórmula "D'acord amb el que estableix l'art. 19 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, els
aspirants, al llarg del procés, s'ha de demostrar que estan degudament capacitats en el coneixement de les
dues llengües oficials a Catalunya".

23 07 85 Decret 222/85 (DOGC 573, 09.08.85) pel qual es reestructuren diversos serveis del Dept. de Política
Territorial: Servei de Formació i Suport Idiomàtic dependent de la Subdirecció Gral. Té per funció vetllar
per l'aplicació de la LNLC. •

26 08 85 Milicia Catalana fa esclatar un artefacte als locals de la Crida a Barcelona.

06 09 85 La Crida pinta bústies de correus per demanar-ne la catalanització.

07 09 85 La Crida fa una acció a l'aeroport del Prat.

09 09 85 Es publica (BOPC 84) la resposta a la pregunta d'AP (20.06.85) sobre l'exigència del domini del
català als mestres per presentar-se al concurs de trasllats.

13 09 85 Al DOGC 587 es convoca un concurs públic de creació d'idees i realització de la Campanya de
Sensibilització Lingüística 1985, amb l'objecte general de donar a la societat catalana, en el seu conjunt,
la consciència de moviment corporatiu i públic cap a la normalitat de l'ús públic de la llengua catalana.

17 09 85 TL col·loca un artefacte explosiu al despatx de l'advocat Esteban Gómez Rovira.

23 09 85 El BOPC publica la Resolució 24/11 del P. de C., sobre la igualtat de l'Ensenyament de les Dues
Llengües oficials de Catalunya en el batxillerat (DSPC-C, 14). Presentada el 12.10.84 pel PSC.

14 10 85 Signatura del 'Pacte Cultural', s'al·ludeix a la NL.

24 10 85 Ordre (DOGC 613, 15.11.85) per la qual es convoquen els concursos de trasllats general, restringit
i pre-escolar en el Cos de Porofessors d'EGB, dóna un termini de 4 cursos per a obtenir la capacitació per
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a l'ensenyament del català a l'Educació pre-escolar i Primera etapa d'EGB.

06 11 85 El TC admet a tràmit el recurs d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra l'art
34 de la Llei 17/85, de 23 de juliol, de la funció pública de la Generalitat de Catalunya (BOE 280,
22.11.85).

16 12 85 Sentència Tribunal Suprem on es confirma l'exigència del coneixement del català per part dels
professors d'EGB a Catalunya. És fruit d'un recurs presentat en nom d'un grup de mestres per Gómez Rovira
contra l'Ordre 18.12.84 per la qual es convocava un concurs de trasllats, general i restringit per a
professors d'EGB i preescolar. Hom té la impressió que els nivells d'exigència del català han tendit
progressivament a la baixa. Conseqüència de la STS: Decret 18/86, 30.01.86.

10 01 86 Reial Decret 1457/86, de 10 de gener. Fulls de reclamació dels tallers de reparació de vehicles
hauran de ser, almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat (BOE 169, 16 de juliol). En català només,
està prohibit.

30 01 86 Decret 18/86 (DOGC 647, 10.02.86) pel qual es regula l'exigència del coneixement de la llengua
catalana per part dels funcionaris del Cos de Mestres dels nivells de Pre-escolar, EGB que s'incorporin al
sistema educatiu de Catalunya. Aquest Decret ha estat aprovat a conseqüència de la STS 16.12.85, en el qual
els magistrats no han tingut més remei que reconèixer que hi pot haver-hi algun mètode per exigir el
coneixement del català als mestres d'EGB que aspiren a exercir a Catalunya. Aquest Decret implica una
tendència a la baixa en relació al grau d'exigència de capacitació lingüística. "La realitat, (...) és que
la llengua no apareix [a les ordres que despleguen el Decret] ni tan sols entre el barem de mèrits i es
limita a una mena de compromís moral sense cap conseqüència jurídica en cas d'incompliment". Desplegat
Ordres 25.03.86 i 22.04.86 (DOGC 677, 25.04.86). Substituït pel Decret 244/91, de 28.10.91.

06 02 86 Ordre (DOGC 655, 28.02.86) per la qual es renoven els membres de la Junta Permanent de Català.

13 02 86 Decret 41/1986 (DOGC 661, 14.3.86), modificat pel Decret 29/1990, de 23 de gener (DOGC núm 1253,
de 9 de febrer, va crear els òrgans auxiliars de la Comissió per a la NL i de la Direcció General de PL:
Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu (antiga Coordinadora de Llenguatge Administratiu), com a
òrgan assessor en qüestions relacionades amb el llenguatge adiinistratiu i amb l'elaboració de la
documentació administrativa; i la XTNL, com a òrgan col·laborador per informar sobre l'actuació lingüística
dels òrgans dependents de la GC, impulsar el compliment dels plans de NL que estableixen la Comissió per
a la NL o la DGPL i fer-ne el seguiment. Ja existien amb anterioritat i ara són reconeguts formalment.

18 02 86 Ordre (DOGC 655, 28.02.86) del Dept Indústria i Energia de NL dels rètols-utilitzats en la
senyalització d'aparells i instal·lacions. Disposa que els "els rètols que, com a conseqüència d'una
disposició reglamentària en el camp de la seguretat industrial, siguin d'obligada utilització en els
aparells o instal·lacions, hauran d'ésser escrits en l'idioma català".

25 02 86 Ordre (DOGC 664, 21.03.86) del Dept. Cultura per la qual es convoca concurs públic per a la
concessió de subvencions a entitats territorials per a l'organització dels cursos de català per a adults,
per al període gener juny. Altres ordres per a la resta de l'any.

05 03 86 TV3 arriba a les comarques de Castelló, coincidint amb el partit de Copa d'Europa, Barça-Juventus.

20 03 86 Decret 86/86 sobre concerts educatius (DOGC 667, 02.04.86) segons el qual els centres d'ensenyament
interessats a acollir-se al règim de concerts educatius han d'informar, dintre del Projecte Educatiu del
Centre, sobre les activitats desenvolupades en favor de la NL (art. 7.2)-.

25 03 86 Ordre (DOGC 677, 25.04.86) que desplega el Decret 18/86 sobre l'exigència del coneixement del
català per part dels mestres de Catalunya. També en algunes Ordres més: 22.04.86; 20.05.86; etc. Aquestes
convocatòries repeteixen la clàusula següent: "Els concursants que provenint del HEC o d'altres CCAA
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obtinguin destinació a places de .... (les corresponents a la convocatòria) hauran d'adquirir el nivell dels
coneixements que els possibiliti l'ús oral i escrit de la llengua catalana". "La realitat, coi hem vist,
és que la llengua no apareix ni tan sols entre el barem de mèrits, i es limita a una mena de compromís moral
sense cap conseqüència jurídica en cas d'incompliment".

00 04 86 Se celebra el II Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

00 04 86 TV3 arriba a les comarques centrals del País Valencià després de la instal·lació d'un repetidor
a Ontinyent.

03 04 86 Decret 87/86 (DOGC 670). Regula els òrgans de govern dels centres públics d'ensenyament de nivell
no universitari i diu en el seu article 5: 'L'equip directiu, a través de les funcions assignades als seus
membres, garantirà un adequat compliment de la LNLC en l'àmbit del centre'. És a partir d'aquest decret que
queda oberta la via d'elaboració dels projectes lingüístics de centre que pretenen ser els instruments
immediats de la NL entre la comunitat educativa.

07 04 86 El BOPC publica la Resolució 73/11 del P. de C, de suport al Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (DSPC-C, 87). .Presentada per tots els grups el 17.02.86).

17. 04 86 Judici a Girona a un independentista acusat d'esborrar rètols no normalitzats.

21 04 86 Es publica (DOGC 126, 21.04.86) una Prop de llei de la Institució de les Lletres Catalanes,
presentada pel PSC. A l'exposició de mot'ius: "el català, llengua pròpia i oficial de Catalunya, és, però,
minoritari" (p.6129).

22 04 86 TL envia cartes als mestres espanyols que es neguen a aprendre el català recomanant-los la seva
sortida del país.

29 04 86 El Parlament balear aprova per unanimitat la Llei 3/86, de 29 d'abril, de NL.

26 05 86 La Crida comença a recollir signatures per demanar l'oficialitat del català a les institucions
europees. La campanya: "A Europa, també en català".

02 06 86 El BOPC publica la Resolució 79/11 del P. de C., sobre la retolació de les vies urbanes (DSPC-C,
97). Presentada per Ciü el 14.04.86.

05 06 86 Primera convocatòria per a l'ingrés a cossos de funcionaris per als serveis administratius de la
Generalitat. En aquesta primera convocatòria ja se segueix la fórmula següent: "D'acord amb el que estableix
l'article 19 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, els aspirants, al llarg de les proves, han de demostrar que
estan degudament capacitats en el coneixement de les 2 llengües oficials a Catalunya. Aquest procediment
de la referència a la Llei estatal s'ha utilitzat per salvar la situació creada per la interposició de
recurs contra l'art. 34 de la Llei Catalana 17/85. La Comissió per a la NL i la XTNL han concretat les bases
d'aquests requisits, un dels exercicis es realitzarà en català, un altre en castellà i en els altres es dóna
opcionalitat de llengua. Cal, però, comprovar el nivell de llengua emprat.

26 06 86 Sentències 82, 83 i 84/1986 del Tribunal Constitucional sobre les lleis de NL (BOB 04.07.86). La
STC 83/86 fa referència a la LNLC (supl. BOE 159, 04.07.86).

02 07 86 Ordre (DOGC 726, 11.08.86) per la qual es regula l'exercici de les funcions d'assessorament de la
DGPL en afers lingüístics, ja que vol tenir un caràcter vinculant per a tots els dept. de la GC. Modificada
04.05.89.

03 07 86 Comunicat del Consell Executiu de la Generalitat arran de les STC sobre les Lleis de normalització
lingüística.
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17 07 86 Ordre (DOGC 735, 03.09.86) per la qual es creen els Negociats següents: dins el Servei de
Normalització de l'Us oficial de la Llengua Catalana, el Negociat d'Estudis i Aplicació de la Legislació,
el Negociat de Relacions aib l'Admó Local, el Negociat de Foment d'us del Català i el Negociat de
Normalització Sectorial; dins del Servei d'Assessorament Lingüístic, el Gabinet de Didàctica, el Negociat
de Coordinació de Cursos, el Negociat d'Avaluació, el Negociat de Llenguatges d'Especialitat i el Negociat
de Coordinació de les Activitats Terminologiques.

21 07 86 Decret 225/86 (DOGC 735, 03.09.86) de creació de la Secció d'Estudis Sociolingüístics, adscrita
a l'Institut de Sociolingüística Catalana.

30 07 86 Ordre (DOGC 728, 18.08.86) per la qual s'atorga un suport genèric a la producció editorial en
llengua catalana i aranesa.

29 08 86 El Govern Balear aprova el Decret 74/86 (BOCAIB 29, 12.09.86) que declara obligatori l'ensenyament
del català a les escoles.

01 09 86 Ordre (DOGC 753, 15.10.86) per la qual es nomenen els membres de la Comissió Assessora de
Llenguatge Administratiu (creada 13.02.86).

30 09 86 Resolució (DOGC, 15.10.86) per la qual es regulen els cursos de Normalització Lingüística per als
professors d'Ensenyament Primari.

03 10 86 Ordre (DOGC 757, 24.10.86) de normalització lingüística de la informació a l'usuari en tallers de
reparació de vehicles automòbils, i dels seus equips i components, s'estableix que totes les informacions
que puguin afectar d'alguna manera els usuaris (tot tipus de retolacions, per exemple) haurà de ser donada
en català. Ordre en relació al Reial Decret 1459/86, del 10.01.86, que obliga utilitzar el castellà.

09 10 86 Àngel Colom deixa el liderat de la Crida.

28 11 86 Reial Decret 2568/86 (BOE 305, 22.12.86, corr. errades BOE 12, 14.01.87), del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, elaborat pel MAP, que estableix que
les convocatòries de les sessions, les ordres del dia, els dictàmens i les actes es redactaran en llengua
castellana o en la llengua cooficial a la Comunitat Autònoma a la qual pertanyi l'entitat (entitats locals)
1 disposa també la possible utilització d'ambdues llengües als debats d'aquestes entitats locals. Gran
mobilització per part de la societat catalana, i sobretot de les organitzacions col·legiades de les
corporacions locals catalanes. Amenaça la NL als ajuntaments. Holts d'ells han pres acords de ple i han
rebutjat l'articulat pel que fa a l'ús lingüístic, i de fet el MAP s'ha apressat a esmenar el text,
mitjançant una "correcció d'errors" (BOE, 14.01.87).

02 12 86 Resolució que regula els cursos del projecte de NL adreçat als professors de FP.

04 12 86 Decret 345/86 (DOGC 783, 29.12.86) de creació de la Comissió Interdépartemental per al seguiment
dels Jocs Olímpics del 1992, que estableix en el seu punt segon que "correspon a la Comissió ... les
funcions següents: Vetllar per la catalanitat dels Jocs Olímpics de 1992, així com per la cooficialitat de
la llengua catalana tant en la seva preparació com en la seva celebració".

15 01 87 Decret 10/87 (DOGC 798, 02.02.87), pel qual es regulen les condicions d'envasat i etiquetatge dels
productes pirotècnics que es comercialitzen a Catalunya, estableix, en el seu art. 3, que 'l'etiquetatge
obligatori dels productes (...) que es comercialitzin a Catalunya s'haurà de redactar necessàriament en
català o en castellà indistintament, o bé en ambdues llengües al mateix temps". Com en el cas del Decret
389/83, de 15.09.83 el Govern espanyol planteja un conflicte positiu de competències (admès a tràmit
01.07.87). Finalment, el TC el declararà improcedent. Així, la vigència de la disposició qüestionada es
manté: es podrà usar el català.
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29 01 87 Decret de reestructuració del Dept. d'Ensenyament.
«

00 02 87 Coiencen les obres de la TW a Burjassot.

11 02 87 TV3 arriba al sud del País Valencià amb la instal·lació d'un repetidor a Xixona.

12 02 87 Ordre (DOGC 811, 04.03.87) que publica les bases per a la concessió de suport genèric a la
producció editorial en català i aranès per a l'any 1987. Contingut idèntic a les dels anys precedents.

23 02 87 L'Associació Cultural 'Miguel de Cervantes' dirigeix un'escrit a Pilar Miró, directora gral. de
TVE, demanant-li que el Centre de RTVE a Sant Cugat emeti informatius en espanyol. Pilar Miró denega la
petició. Gómez Rovira torna a demanar-li i en ser-li denegada la petició la demanda. L'Audiència Nacional
dóna la raó a Gómez Rovira (AVUI, 21.04.88). Recurs davant el TS, sentència el 09.11.88, que revoca la
sentència de l'Audiència Nacional.

23 02 87 Es publiquen al BOPC (182) algunes propostes de resolució subsegüents al Debat Gral. sobre l'EAC
(11-12-13.02.87). Ciü: "j) La llengua i la cultura catalanes han de poder continuar llur recuperació per
assolir una plena normalitat. Aquest procés haurà de comptar amb el suport financer de l'Estat per tal de
donar compliment al corresponent principi constitucional" (p.9558).

03 03 87 Resolució (DOGC 824, 03.04.87) que desenvolupa el Decret 85/86, i segons la qual en el moment de
la matriculació s'ha d'inforraar del projecte lingüístic de l'escola.

13 03 87 Decret 107/87, de 13.03.87 (modificat pel Decret 254/1987, de 04.08.87) pel qual es regula l'ús
de les llengües oficials per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (DOGC 827, 10.04.87).
Aquest Decret és modificat pel Decret 254/87, arran d'un requeriment del Govern espanyol (05.06.87), que
vol que es rectifiquin algunes referències explícites -no totes (art. 9 i 19.2)- a l'àmbit lingüístic català
(art. 7) o territoris que tinguin el català com a llengua oficial (art. 5), i que se substitueixin per
referències a Catalunya. El nou article 16 no introdueix, en canvi, cap modificació digna d'esment.

14 03 87 Reapareix el 'Diari de Barcelona', en català.

31 03 87 Decret 147/1987, en els tallers de reparació de vehicles hi haurà d'haver exhibits públicament,
almenys en català, un cartell amb les informacions corresponents als serveis i despeses. (DOGC núm 836, 8
de maig).

00 04 87 TV3 arriba ja a la ciutat de València amb el repetidor de Xiva.

06 04 87 Ordre que integra el SEDEC dins la DG d'Ordenació i Innovació Educativa.

15 04 87 Llei 8/87 (DOGC, 832, 27 d'abril), municipal i de règim local de Catalunya. "Cal remarcar que
aquesta llei ha limitat el contingut de l'article 5 de la LNLC ja que en el seu article 5 assenyala que el
català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de l'Administració local, però no diu que la llengua
catalana serà usada únicament, ni tan sols, de manera general en les actuacions dels òrgans d'adquesta
administració, tal com ho feia el Decret 107/1987 de la Generalitat". Aquesta opció és a causa de la
impugnació de l'art 34 de la Llei de la Funció Pública. Arran de tot plegat, els Ajuntaments han actuat
diversament i amb molta por per mor de les impugnacions. Article 307.1 disposa que "el règim estatutari dels
funcionaris locals per que fa a l'adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari, les situacions
administratives, els deures i les responsabilitats, han d'ésser idèntics als dels funcionaris de la l'Admó
de la Generalitat". Aplicació dels perfils lingüístics.
05 06 87 Requeriment d'inconstitucionalitat presentat pel Govern espanyol contra el Decret 107/87, de
13.03.87. El Govern de la Generalitat l'atén i promulga un nou Decret 254/87, 04.08.87.

10 06 87 Eleccions municipals i europees.
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16 06 87 Sessió del Parlament (DSPC-C 146), on es recull la idea del II Congrès Internacional Llengua
Catalana. El Consorci (CUL) és per a resoldre els problemes de professorat, en coiaptes d'un Ens autònom,
millor un Consorci.

04 08 87 Decret 254/1987, que modifica el Decret 107/1987 a requeriment del Govern espanyol. El problema
a solventar era l'ús de la llengua catalana en les relacions amb les altres comunitats autònomes en les
quals la llengua catalana també és oficial.

29 09 87 El BOPC (218) publica l'informe de la Ponència de la Comissió de Política Cultural sobre el
Projecte de Llei de creació de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes.

00 10 87 La Crida promou la creació de l'ADEC (Associació en Defensa de l'Etiquetatge e Català), amb la
finalitat de donar suport i protegir les empreses que etiquetin en català.

09 10 87 La Crida organitza el 'Tren de les Nacions1 per lliurar les 100.000 firmes pel català al Parlament'
europeu.

11 11 87 El Parlament balear s'adhereix a la campanya: 'El Català a Europa1.

12 11 87 Llei 20/1987, de l'Entitat Autònoma Institució de les Lletres Catalanes (DOGC 922, 02.12.87).
Aquesta institució té com a objectius promoure la creació literària en llengua catalana i donar-la a
conèixer i difondre-la dins i fora de Catalunya. Text projecte presentat 21.12.86.

28 11 87 Roca, en una trobada de responsables de cultura de CDC a Calafell, anuncia el projecte de crear
un nou canal de televisió.

09 12 87 S'inaugura 'La mostra de NL' (9-20.12.87), exposició al Palau Hoja d'una visió gràfica dels avenços
de NL en diferents àmbits.

31 12 87 BOPC (241) publica la Prop no de llei sobre la declaració del català com a llengua oficial de les
institucions europees (presentada per tots els grups).

00 00 88 Inici de la campanya adreçada al món dels supermercats.

00 00 88 Inici campanya cursos de català per adults; canvi pautes lingüístiques.

01 01 88 TV3 arriba a Menorca.

0102 88 El TS revoca la Sentència de l'Audiència (11.03.85) per defecte de forma. Recurs d'empara de Gómez-
Rovira al TC. STC (14.02.91), que accepta el recurs i ordena al TS a entrar en el fons de la qüestió. És
el cas del Decret que desenvolupa la LNLC a l'ensenyament.

10 02 88 La Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya aprova per unanimitat la Resolució
155/11 (DSPC-C, 183), sobre la declaració del català llengua oficial de les institucions europees (BOPC 247,
15.02.88), que havia estat impulsada per la Crida i presentada per tots els grups el 31.12.87.

15 02 88 Ordre (DOGC 956, 23.02.88), per la qual s'estableixen mesures sobre els programes de la llengua
pròpia de Catalunya, de la Comunitat Valenciana i de la CA de les Illes Balears, ja que reprodueix un acord
dels tres governs sobre l'homologació de títols i programes d'estudi relatius a la llengua comuna. Cal
destacar la importància d'aquesta ordre pel que fa a la mobilitat dels funcionaris docents, que fins ara
eren discriminats respecte als especialistes d'altres llengües com l'espanyola, i en general pel que fa a
la preservació de la unitat de la nostra llengua.

08 04 88 L'Audiència Nacional estima un recurs d'una associació contra TVE perquè fa alguns informatius
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noies en català. Revocat pel TS el 09.11.88. 'Asociación Cultural Miguel de Cervantes1.

19 04 88 STC 69/88 que resol el conflicte de competència promogut pel Govern contra el Decret 389/83, de
13.09.88, del Govern de la Generalitat, sobre etiquetatge dels productes que es comercialitzen a Catalunya.
Sentència favorable a la Generalitat.
20 04 88 Ordre que estableix les hores setmanals de les diferents assignatures a COU.

23 04 88 La Crida fa la campanya 'És clar, en català1.

25 04 88 Se celebra el Simposi sobre Criteris d'Avaluació Lingüística en el procés de selecció de
funcionaris (25-26.04.88), a l'EAP de Cat.

16 05 88 Resolució (DOGC 996, 27.05.88) per la qual es dóna publicitat a les designacions dels membres de
la XTNL als Departaments de la GC. Són 90 persones.

29 05 88 Jordi Pujol guanya per tercer cop les eleccions al Parlament de Catalunya, la segona vegada amb
majoria absoluta.

02 06 88 Ordre per a cobrir 47 places en el camp de la NL. RLA 32.

20 06 88 Ordre que amplia les hores de llengua catalana a FP de Ir grau.

28 06 88 Ordre que ratifica l'horari de llengua catalana de BüP de l'Ordre 10.06.85.

27 07 88 Decret 180/88, de 27.07.88 (DOGC 1028, 08.08.88), de normes sobre la reglamentació técnico-
sanitaria de productes cosmètics, una de les seves finalitats és permetre l'ús del català i del castellà
en la documentació que els responsables de la posada en el mercat d'un producte cosmètic han de presentar
a l'Administració, i en les dades obligatòries i facultatives de l'etiquetatge de tot producte cosmètic que
es distribueixi a Catalunya, sens perjudici de la possibilitat d'usar les altres llengües del país d'origen
quan es tracti de les Comunitats europees, d'acord amb l'art. 4.2. del R.D. 349/88 (que imposa l'ús del
castellà). Conflicte de competències contra el decret de la Generalitat (19.12.88; BOE 309, 26.12.88).
Finalment, el Govern espanyol desisteix: es manté la competència de la Generalitat i la vigència de la
disposició que simplement preveu la possibilitat d'usar el català.

12 09 88 Decrets 237 i 238 (DOGC 1044, de 16.09.88) de cessament de la Sra. Aina Moll com a directora
general de Política Lingüística i de nomenament del Sr. Miquel Reniu i Tresserras com a Director Gral. de
PL respectivament.

12 09 88 Decret 233/88 (DOGC 1044, 16.09.88) i Ordre de 28.09.88 (DOGC 1057) de reestructuració del Dept.
de Cultura: una secretaria general, 3 direccions generals (Patrimoni Cultural, Promoció Cultural i Política
Lingüística). Supressió d'alguns negociats de la DGPL.

11 10 88 Consell Executiu de la Generalitat aprova els Estatuts del CNL.

09 11 88 Sentència del TS que revoca la Sentència de 08.04.88 de l'Audiència Nacional, que estimava el
recurs d'una associació contra Televisió Espanyola SA perquè fa alguns informatius en català.

11 11 88 Ordre (DOGC 1072, 23.11.88) per la qual s'estableixen mesures d1 incentivado per a la E dels
centres d'ensenyament secundari. Aquesta ordre preveu que els centres docents públics i privats
d'ensenyament secundari tindran un projecte propi de NL.

21 11 88 BOPC (22) publica una prop. no de llei sobre els perfils lingüístics dels llocs de treball de la
G. de Catalunya, presentada per ERC. Rebuig BOPC 31.
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02 12 88 Reial Decret 1468/1988 (BOB 294, 8.12.88) pel qual s'aprova el reglament d'etiquetatge, presentació
i publicitat dels productes industrials destinats a la seva venda directa als consumidors i usuaris i Reial
Decret 212/1992, de 6.03.92, pel qual s'aprova la nonaa general d'etiquetatge, presentació i publicitat dels
productes alimentaris (BOE 72, 24.03.92), assenyalen que les indiciacions obligatòries hauran de figurar,
almenys, en la llengua espanyola oficial de l'Estat. L'Estat va declarar norma bàsica part de la informació
que fa referència als productes industrials i als alimentaris, i en conseqüència, la regulació d'alguns
aspectes d'aquests àmbits compet a l'Estat, que imposa el castellà en els reials decrets que despleguen el
Reial Decret de I1any 1988. El Decret 389/1983, de 15 de seteibre, sobre etiquetatge de productes que es
comercialitzen a Catalunya és vigent però el Reial Decret estatal de l'any 1988 crea una situació
d'incertesa jurídica.

15 12 88 Constitució del Consorci per a la NL.

20 12 88 Ordre (DOGC 1101, 02.02.89; BOE 98, 25.04.89), per la qual es fa pública la llista dels noms
oficials dels municipis de Catalunya, de les seves unitats de població i de les entitats municipals
descentralitzades, on per primera vegada es fa un recull extens dels topònims oficials de tots els nuclis
de població. Cal lamentar, però, l'existència de noms que o bé no s'ajusten del tot a l'art. 12 de la LNLC
o bé caldria cridar l'atenció sobre els perills que comportaria l'extensió del criteri que ha determinat
la creació d'alguns d'ells (per exemple, Miami platja).

11 01 89 Se celebra a la seu del Dept. de Cultura la setena reunió de la Comissió per a la NL. Primera
reunió amb la presència de H.Reniu. Es discuteix la darrera proposta de text de la circular que haurà de
desplegar el Decret 107/87, de 13.03.87, pel qual es regula l'ús de les llengües oficials per part de l'Admó
de la Generalitat de Catalunya. Aquest text, encara provisional, neix de la refosa de 2 propostes de
circular, una de la DGPL (esmenada per alguns membres de la Comissió) i una altra de la XTHL. La redacció
definitiva de la circular s'acordarà en una propera reunió de la Comissió, un cop aprovada i signada pels
càrrecs corresponents, haurà d'arribar a tots els funcionaris de la Generalitat. Acord sobre l'exigència
del català a les oposicions de la Generalitat.

20 02 89 Resolucions (DOGC 1125, 31.03.89; 1127, 05.04.89) de cessament i de designació, respectivament,
de membres de la XTNL a diversos Dept. de la Generalitat.

28 02 89 Ordre (DOGC 1118, 13.03.89) per la qual es dóna publicitat a la creació del Consorci per a la NL.
Aquesta Ordre anuncia que el Consell Executiu, en la seva sessió dels dies 3 i 11 d'octubre de 1988 va
aprovar els Estatuts del CNL, integrat, inicialment, per la Generalitat i una vintena d'ens locals.

09 03 89 Resolució 45/111, sobre l'etiquetatge i la publicitat dels productes de les empreses subvencionades
per la Generalitat, per la qual s'insta el Consell Executiu a prendre les mesures necessàries perquè les
empreses que reben subvencions, ajuts, préstecs o avals de la Generalitat etiquetin i facin la publicitat
en català dels productes que es comercialitzin a Catalunya. No s'ha pres encara cap mesura específica de
desplegament d'aquesta Resolució del Parlament.

04 04 89 Decret 84/89 (DOGC 1132, 17.04.89) i Ordre de 17.04.89 (DOGC 1142, 12.05.89) sobre la modificació
de l'estructura orgànica del Dept. de Cultura a nivell de secció i negociat, respectivament, ja que
despleguen l'organigrama de la DGPL.

04 04 89 Ordre (DOGC 1132, 17.04.89) de convocatòria pública per a la provisió, per lliure designació, de
la plaça de Subdirector Gral de PL de la DGPL.

14 04 89 Ordre Ministerial (BOE núm. 90, 15.04.89), per la qual es convoca, amb caràcter general, concurs-
oposició a Cossos de Funcionaris Docents d'EGB, Ensenyaments Mitjans, Artístics i d'Idiomes. El punt V
d'aquesta convocatòria, relatiu a la llengua de les Comunitats Autònomes, ha experimentat una modificació
respecte a les convocatòries anteriors, la qual ha permès la regulació d'una prova de català i de castellà
eliminatòria per a l'accés a aquests cossos. El punt modificat diu el següent: "En les convocatòries
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específiques que incloguin places situades a comunitats autonomes la llengua pròpia de les quals tinguin
caràcter oficial podran establir-se els procediments adequats per a acreditar el coneixement de la llengua
corresponent. Aquests procediments no tindran caràcter eliminatori, per a l'accés al cos, llevat d'aquells
casos en els quals, pel fet de tractar-se de places en les quals l'ensenyament ha d'impartir-se en la
llengua pròpia de la comunitat autònoma, pugui prescriure's el coneixement de la llengua esmentada en
consonància amb les competències establertes i la Jurisprudència constitucional". Bl text en cursiva és que
constitueix un afegitó respecte a les convocatòries anteriors.

n 04 89 Ordre (DOGC 1133, 19.04.89), per la qual es convoca concurs-oposició per a la provisió de 350
places del cos de professors d'EGB a Catalunya, gràcies a la modificació de la convocatòria estatal marc
d'enguany, preveu una prova eliminatòria de coneixeient de les dues llengües oficials a Catalunya. El mateix
per a una Ordre del mateix dia, per a la provisió de 997 places de funcionaris docents dels cossos
d'ensenyaments secundaris, hi na una prova eliminatòria de comprensió de les dues llengües oficials per a
tots els cossos i assignatures. .

23 04 89 El Canal 33 comença a emetre de manera definitiva.

24 04 89 "Circular sobre l'ús de les llengües oficials a Catalunya per part de l'Admó de la Generalitat i
dels organismes que en depenen, amb caràcter interdepartamental, de la Comissió per a la HI". Desplega el
Decret 107/87.

24 04 89 STC 74/89, de 24 d'abril (BOE 121, 22.05.89) que resol el conflicte positiu de competència nûm
649/84, promogut pel Govern de l'Estat en relació amb l'art. 3 del Decret del Consell Executiu de la
Generalitat de Catalunya 125/84, de 17 d'abril, pel qual es regula l'ús de la llengua catalana a les
escriptures públiques. El TC declara que la titularitat de la competència per establir les regles que
determinen el text que ha de prevaldré en el cas que sorgeixi algun dubte d'interposició d'escriptures
atorgades a la vegada en català i en castellà correspon a la G de Cat.

04 05 89 Ordre (DOGC 1142, 15.05.89) per la qual es dóna una nova regulació a l'exercici de les funcions
d'assessorament en afers lingüístics de la DGPL. Aquesta ordre millora tècnicament la de 02.07.86.

07 07 89 Ordre segons la qual es constitueix una Comissió per a fer el seguiment de la NL en l'àmbit del
treball, en el marc del Consell del Treball. S'hi integren representants dels Depts de Treball i Cultura,
representants d'üGT i CCOO, Foment, i PIHEC.

09 07 89 Conferència de H. Reniu, director gral de PL, amb el títol "Un nou impuls en la política
lingüística", al Col·legi de Periodistes.

14 07 89 Reial Decret 895/1989 (BOE 171, 19.03.89), pel qual es regula la provisió de llocs de treball a
centres públics de Pre-escolar, EGB i Educació Especial. A l'article 6: "En les convocatòries per a llocs
ubicats en comunitats autònomes la llengua pròpia de les quals tingui caràcter d'oficial es podran establir
els requisits legalment exigibles per raó de la cooficialitat de les llengües".

00 08 89 S'anuncia que TW farà servir les mateixes freqüències que TV3.

01 08 89 Decret 207/89 (DOGC 1192, 08.09.89) s'amplia la Comissió per a la NL. Integrada pels secretaris
generals dels Departaments, el director general de Política lingüística, el director general de la Funció
Pública, el director general de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, el director general de
l'Institut Català de la Salut (la nova incorporació) i presidida pel Conseller de Cultura. Aquesta Comissió
té per funció la de promoure el compliment de la Llei 7/1983, de 18 d'abril, a l'Administració de la
Generalitat.

01 09 89 El C8L inicia les seves activitats.
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05 09 89 MC Canal 9 comença a emetre en període de proves i "tapa" TV3 al País Valencia.

08 09 89 Inauguració de I1 Estadi Olímpic de Barcelona, una part del públic assistent xiula el Rei d'Espanya.

09 09 89 Reunió de la CCRTV on es fa conèixer i es posa a votació l'inici de les emissions del Canal 33 per
l'endemà mateix, en fase experimental. La proposta s'aprova amb els nou vots de Ciü, ERC i AP i les quatre
abstencions del PSC i 1C.

10 09 89 Primera emissió del Canal 33. Les primeres emissions diàries són a partir del 23.04.90.

19 09 89 Resolució (DOGC, 02.10.89) per la qual s'estableixen, per primer cop, les bases dels cursos de
reciclatgea Secundària. En la programació només s'inclouen mòduls de coneixement lingüístic.

25 09 89 Resolució (DOGC 1210, 23.10.89) sobre cessament i designació de membres de la XTNL a diversos
departaments de la Generalitat.

00 10 89 TV3 es torna a veure al PValencià per una freqüència diferent.

18 10 89 Acord entre totes les institucions de Balears per fer una campanya conjunta de HL. Aina Moll en
serà la responsable tècnica.

29 10 89 Eleccions generals.

00 11 89 Acció Cultural del PV és multada amb 10 milions de pessetes pel Ministeri de Transports per
desprecintar la xarxa de repetidors de TV3.

00 11 89 Canal 9 arriba a les comarques tarragonines.

06 11 89 El BOPC publica la Resolució 72/111 del Parlament de Catalunya sobre la inclusió del català en el
programa comunitari Lingua (DSPC-c, 68). Presentada per 1C el 02.05.89.

13 11 89 El BOPC publica la Resolució 87/111 del Parlament de Catalunya sobre l'exercici del dret a la
informació, especialment en la recepció d'imatges televisives, i la potenciació d'un espai comunicatiu en
l'àmbit de la llengua catalana (DSPC-c, 84). Refosa de diversos textos de diversos grups parlamentaris: ERC,
Ciü, 1C, PP.

00 12 89 Es crea la Federació Escola valenciana, per l'ensenyament en català.

13 12 89 El BOPC publica la Resolució 23/111 del P. de C., sobre l'aplicació de la LNL (DSPC-c, 21).
Presentada pel PSC el 25.10.88).

12 12 89 La Comissió de Política Cultural del Parlament de Catalunya aprova una Proposició no de llei segons
la qual Catalunya no renuncia a exercir el dret a l'autodeterminació. Era una proposta d'ERC, consensuada
per Cahner en nom de Ciü.

19 12 89 Decret 342/89 (DOGC 1241, 12.01.90) de derogació del Decret 342/83, de 21.11.83, que regula les
subvencions a les publicacions periòdiques escrites totalment o parcialment en català. D'ara en endavant,
se subvencionaran segons una convocatòria anual corresponent (p.e. Ordre 20.12.89; DOGC 1241, 12.01.90).

19 12 89 Decret 348/89 (DOGC 24.01.90) pel qual es regula la Comissió de Subvencions per a la realització
d'inversions destinades a la normalització dels rètols dels establiments comercials. Derogat a través del
Decret 138/92, de 09.06.92.

29 12 89 Reial Decret 1597/89 (BOE 3313, 30.12.89), pel qual s'aprova el Reglament del Registre Mercantil,
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on diu que 'els assentaments del registre es redactaran en llengua castellana'. El Govern de la Generalitat
ha interposat un conflicte positiu de coipetència en relació aib aquesta imposició del castellà, i ha estat
admès a tràmit el 16.05.90 (BOE 123, 23.05.90).

00 01 90 Omnium Cultural fa públic un comunicat en què manifestava la necessitat de promoure un procés a
actualitzar i a completar l'actual LNLC.

23 01 90 Decret 29/90 (DOGC 1253, 09.02.90) de modificació del Decret 41/86, de 13.02.86 de creació d'òrgans
auxiliars de la Comissió per a la HL i de la DGPL.

31 01 90 Conferència del nou conseller de Cultura, J. Guitart, al Col·legi d'Advocats, on anuncia unes noves
bases de la Política lingüística.

02 02 90 Reial Decret Legislatiu 339/1990 (BOE 14.3.90, núm 63) pel qual s'aprova el text articulat de la
Llei sobre el trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, que assenyala que "les indicacions
escrites en els senyals s'expressaran almenys en l'idioma espanyol oficial de l'Estat".

05 02 90 El BOPC publica la Resolució 32/111 del P. de C. sobre la signatura d'un conveni de col·laboració
en matèria lingüística entre Catalunya, la Comunitat Valenciana i la C. A. de les Illes Balears (DSPC-C,
31). Presentada per ERC el 14.11.88.

27 02 90 BOPC (136) publica la prop. no de llei sobre la utilització del català en el Senat, presentada per
tots els grups parlamentaris. S'aprova 28.03.90.

28 03 90 El Parlament aprova la Resolució 121/III sobre la utilització del català en el Senat (BOPC 152,
10.04.90; DSPC-P 53).

29 03 90 STC 56/1990 favorable a la Generalitat en el recurs que va presentar contra determinats articles
de la Llei Orgànica 6/1985, del Poder Judicial.

10 04 90 El BOPC publica la Resolució 121/III del P. de C. sobre la utilització del català en el Senat
¡DSPC-P, 53). Presentada per tots els grups parlamentaris el 27.02.90.

12 04 90 Ordres (DOGC 1280, 18.04.90), per les quals es convoca concurs oposició per a la provisió de places
del cos de professors d'EGB, la primera, i de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris,
la segona. A l'igual de les convocatòries de l'any passat, per segona vegada, i a l'empara de la
convocatòria estatal marc, la primera ordre esmentada preveu una prova eliminatòria de coneixement de les
dues llengües oficials, i la segona únicament de comprensió.

18 04 90 IEC aprova un document "Sobre l'estat actual de la NL".

18 04 90 Resolució (DOGC 1286, 02.05.90) per la qual es renoven els membres de la JPC.

19 04 90 Acord entre el Govern de l'Estat i el de la Generalitat de Catalunya pel qual es dóna un suport
econòmic especial a determinades activitats de NL, anomenat comunament serrells lingüístics. L'import de
7.000 milions, repartits en dues anualitats.

16 05 90 El Parlament de Catalunya aprova la Moció 32/111 sobre la política lingüística (BOPC 169, 24.05.90;
DSPC-P, 62). Presentada per ERC. Parla de la necessitat de modificar o actualitzar la LNLC.

20 06 90 Decret 166/90 (DOGC 1319, 18.07.90) del Dept. de Política Territorial, pel qual es regula la
prestació del servei de transport de vehicles automòbils avariats. Art. 3: previsions lingüístiques.

23 06 90 Es constitueix a Palma la Federació d'Entitats Ramon L·lull, formada per ACPV, OCB i OC.
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09 07 90 Conferència de Miquel Reniu, Director Gral. de Política Lingüística, titulada "un nou impuls a la
política lingüística"

13 07 90 Llei 16/90 (DOGC 1326, 03.08.90) sobre el regia especial de la Vall d'Aran, en la qual l'aranès
és considerat llengua oficial de la Vall. Hi ha problemes jurídics sobre la qüestió, però no és recorreguda.

30 07 90 Decret 214/90, aprovació del Réglaient del personal al servei de les entitats locals. Article 67
"els processos selectius han de contenir proves referents al coneixement de la llengua catalana. Aquestes
proves tindran caràcter eliminatori, quan sigui necessari per garantir els drets que es contenen a la Llei
7/83, de 18 d'abril, de NLC.

03 08 90 Ordre (DOGC 1331, 17.08.90) per la qual s'incorpora l'aranès, lodadlitat de la llengua occitana,
en els currículums dels centrées deducatius de la Vall d'Aran. S'hi preveu l'ensenyament obligatori de
l'aranès mitjançant 2 hores setmanals de classe en tots els centres d'ensenyament primari i secundari, amb
una implantació progressiva en aquest darrer. A més, es preveu la possibilitat d'impartir determinades àrees
educatives en aranès.

04 09 90 Decret 226/90 (DOGC 1350, 03.10.90), sobre els drets i deures dels alumnes dels centres de nivells
no universitaris de Catalunya.

051190 BOPC (210) publica el Proj. de llei sobre l'Autoritat Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans.

05 11 90 Primera Trobada de Serveis Lingüístics. (Hi ha un llibre aab les ponències presentades). En aquests
moments, el CNL té una plantilla de més de 320 persones.

13 11 90 El Ple del Consorci de NL aprova el Pla d'Administració Local, preceptiu per a tots els municipis
consorciats.

17 11 90 El BOPC publica la Resolució 130/III del P. de C. sobre l'avaluació del Programa d'Immersió
Lingüística iniciat el curs 1983-84 (DSPC-c, 151). Presentat pel PSC el 24.04.90.

11 12 90 Reconeixement del català per part del Parlament Europeu. Resolució del Parlament Europeu, no té
un caràcter vinculant, només és una Declaració d'intencions.

13 12 90 STC 205/90, que resol el recurs d'empara interposat contra els Acords de la Mesa del Senat de 10
d'octubre i 15 de novembre de 1988, que resolen no admetre a tràmit una moció sobre l'ús de les llengües
oficials a Espanya en les activitats parlamentàries de la cambra.

15 12 90 Presentació de la campanya 'El català sobre rodes1, la NL al sector de l'automòbil.

2012 90 Sentència 781/90, del TSJC. Recurs contenciós-administratiu de l'advocata de l'Estat contra l'Ordre
31.08.89 (RLD 15:198) de subvencions a estrenes de doblatges en català. L'advocat de l'Estat considera
discriminatòria contra els castellanoparlants una línia de subvenció que exclou els doblatges en castellà.
El TSJC desestima el recurs i declara lícita l'Ordre. També hi ha una altra Sentència semblant, la 297/91
de 12.06.91, sobre la concessió d'ajuts a la distribució fonográfica.

07 01 91 una circular sense firmar del Conseller Comas sobre l'ús del català per part dels funcionaris del
Dept. de Benestar Social fa esclatar una polèmica sobre la política lingüística. DSPC-P 89 (13.02.91). Vidal
Quadras argumenta que el castellà és una llengua pròpia dels catalans i també fa reflexions sobre la "la
llengua comuna" referida a l'espanyol.

24 01 91 Ordre (DOGC 1404, 11.02.91) per la qual es creen els certificats internacionals de llengua
catalana.
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05 02 91 Resolució 189/III del Parlament de Catalunya (BOPC 241), en la qual "s'insta al Govern de la
Generalitat a iniciar les gestions amb totes les Admons publiques perquè en el termini màxim d'un any la
retolació de les vies de circulació catalanes, sota la seva titularitat, sigui feta amb la toponímia
oficial, i sota una estricta observance de les normes gramaticals de la nostra llengua".

14 02 91 STC 32/91, segons la qual el TC estima el recurs d'empara de Gómez-Rovira (presentat arran de la
revocació del TS el 01.02.88) i ordena al TS que entri en el fons de la demanda (BOE 66, 16.03.91).

18 02 91 Es crea el Conseil Social de la Llengua Catalana (CSLC). Decret 28/1991 (DOGC 1414, 04.03.91).
òrgan d'assessorament, consulta i implicació social de la política lingüística de la GC, adscrit al
Departament de Cultura. Modificat pel Decret 206/91 d'01.10.91.

28 02 91 STC 46/1991 (BOE 74, 27 de març). El TC avala l'exigència de la capacitació lingüística per accedir
a la funció pública de les comunitats autònomes amb dues llengües oficials. Sobre l'acreditació del
coneixement del català a l'administració de la Generalitat. Diversos nivells segons el lloc de treball.

21 03 91 Ley 7/91, de 21 de marzo, por la que se crea el Instituto Cervantes. Parla, la Llei, de 'el
Español1.

08 04 91 Decret 78/91 (DOGC 1434, 24.04.91) sobre l'ús de la toponímia, que desplega l'art 12 de la LHLC
reiterant que la forma catalana dels noms de lloc de Catalunya és l'única legal i oficial, i regulant els
diversos aspectes on cal protegir l'ús d'aquesta toponímia, especialment pel que fa a la retolació. Equipara
la protecció de la toponímia catalana a l'aranesa.

16 04 91 Se signa un Protocol de bases per a acords de cooperació en matèria d'Admó de Justícia entre el
Consell General del Poder Judicial i la Generalitat de Catalunya, per tal de fer avançar en el procés
d'extensió d'ús de la llengua catalana a l'Administració de Justícia. Se signa un Annex al Protocol el
2.04.93, sobre la NL a l'Admó de Justícia.

22 04 91 Reial Decret 574/91, pel qual es regula transitòriament l'ingrés en els cossos de funcionaris
docents l'acreditació del coneixement del català. Modifica el RD 229/81, de 05.02.81. Disposa que "en las
convocatorias que incluyan plazas situadas en CCAA cuya lengua propia tenga carácter oficial podrán
establecerse los procedimientos adecuados para acreditar el conocimiento de la lengua correspondiente".

23 04 91 Resolució (DOGC 1435, 26.04.91). Convocatòria per a la realització de proves çer a la provisió de
2552 places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyament secundaris, a Catalunya. Es la primera vegada
que en una convocatòria d'ensenyament secundari es fa una prova de coneixement de la llengua catalana, i
no només de comprensió com en les immediatament anteriors. També hi ha una resolució semblant per a la
provisió de 1480 places a l'ensenyament primari.

24 04 91 El Parlament aprova la Llei sobre l'Autoritat Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans (BOPC
265, 06.05.91).

03 05 91 Llei 8/1991 sobre l'autoritat lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans (DOGC 1440, 08.05.91).
L'IEC és la institució encarregada d'establir i actualitzar la normativa lingüística del català i que les
administracions públiques i les empreses i institucions que en depenen, els centres d'ensenyament públics
i privats i els mitjans de comunicació de titularitat pública han de respectar la normativa establerta per
l'IEC. Reproduït RLD 17:302. Debat i aprovació (DSPC-P, 96: 06.05.91). ,

07 05 91 Decret 227/91 (DOGC 1514, 06.11.91) constitució del Consorci Català de Promoció Exterior de la
Cultura.

10 05 91 Llei 10/91 (DOGC 1445, 22.05.91), de modificació'de la Llei 20/85, de prevenció i assistència en
matèria de substàncies que poden generar dependència. Es modifica l'article 24 de la Llei 20/85 que queda

29



L'impacte dels parats en la política lingüística...
í

redactat de manera que diu que els productes han de tenir redactat els textos d'advertiment en català, en
castellà o en tots dos idiomes.

26 05 91 Eleccions municipals.

27 05 91 La Comissió de Peticions del Parlament Europeu utilitza per primera vegada el català, en una sessió
celebrada a la seu del Parlament de Catalunya.

31 05 91 Decret 132/91 (DOGC 1463, 05.07.91). Reestructuració de la Secr. Gral del Dpt. Governació. Es
preveu una Secció de NL i Docum., dependent del Gabinet Tècnic, que al seu torn depèn d'una Direcció de
Serveis adscrita a la Secretaria Gral.

19 06 91 Acord de la Comissió per a la NL sobre els 'Perfils lingüístics1 per a l'accés Funció Pública en
base a la STC 46/91. Prova específica de català, obligatòria i eliminatòria. Acord signat 01.10.91 pel
Conseller de Cultura. S'ha constatat que no sempre s'acompleix.

24 06 91 Legalització de l'Associació 'Llengua Nacional'. Acte de presentació pública el 04.07.91.

27 06 91 Resolució (DOGC 1475, 02.08.91} de cessament de membres de la XTNL a diversos depts. de la
Generalitat.

01 07 91 Decret 138/91 (DOGC 1469, 19.07.91) de nomenament dels vocals del Consell Social de la Llengua
Catalana. Ampliació 01.10.91.

04 07 91 Presentació de l'Associació 'Llengua Nacional', al Col·legi de Periodistes de Catalunya.

19 07 91 Primera reunió plenària del Consell Social de la Llengua Catalana. El Govern de la Generalitat hi
presenta la proposta de col·laborar en l'elaboració del Pla general de normalització lingüística. Decisió
presa pel CSLC: 18.12.91.

26 07 91 Ordre (DOGC 1486, 28.08.91) Reestructuració de la DGPL pel que fa al negociat.

30 07 91 Decret 173/91 (DOGC 1484, 23.08.91) de Reestructuració de la DGPL del Dept. de Cultura (Memòria
1991:293).

04 09 91 Decret 246/91 (DOGC 1362, 02.11.91), de creació de la Secció de NL de la Secretaria Gral. del Dept.
d'Economia i Finances.

01 10 91 Presentació de la campanya 'El català, eina de feina'.

01 10 91 Decret 206/91 (DOGC 1508, 21.10.91) que amplia els vocals del Consell Social de la Llengua
Catalana, primer Decret 138/91. Decret 207/91 (DOGC 1508, 21.10.91) nomena un vocal del Consell Social de
la Llengua Catalana'. Nou canvi, 03.02.92.

28 10 91 Decret 244/91 (DOGC 1524, 29.11.91) sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la
provisió de llocs de treball docents dels centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya,
dependents del Dept. d'Ensenyament. Aquest Decret substitueix el 18/86, de 30.01.86 i constitueix un pas
important per garantir l'adequació del personal docent a la doble oficialitat lingüística configurada per
la CE. Text reproduït a RLD 18:261. Entrarà en vigor a partir de 1992, i establirà quins són els centres
en els quals s'exigirà el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana. En la primera
convocatòria, el I de centres no passarà del 601, i s'anirà incrementant fins al 1001 per al curs 1995-96.
•Hi va haver un recurs de CCOO i ÜGT, RLA 44, 03-92. Conflicte, LV 27.02.93; El País, 19.01.94. El TSJC
finalment el considera ajustat a Dret (Sentència, 10.10.94; diaris: 12.10.94).
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20 11 91 El Ple del CNL aprova el reglament local tipus per a l'ús del català als ajuntaments i consells
comarcals redactat per la DGPL i el Consorci. Modificacions 03.02.93 introduïdes d'acord amb la Delegació
del Govern espanyol a Catalunya per foragitar impugnacions.

25 11 91 Resolució de convocatòria de concurs de mèrits per a l'adquisició de la condició de catedràtic.
En el barem, puntua, per a totes les places, sigui quina sigui la disciplina, el fet de ser llicenciat en
Filologia Catalana (Annex 2, ap. 3.1.8). Resolució impugnada.

29 11 91 Ordre per la qual es regula r acreditado de llengua catalana (idoneïtat o el certificat de
coneixement de llengua catalana) per a l'accés a càtedres en el cos de professors de Secundària, l'obtenció
de Comissions de Serveis i el trasllat. Aquesta Ordre aixeca algunes resistències entre els professors.

04 12 91 Resolució (DOGC 1531, 18.12.91). Publica el nou catàleg de llocs de treball de la DGPL.

08 12 91 'La Generalitat valora más una licenciatura en catalán que cualquier otro título universitario'.
El País. Es refereix a la Resolució de 25.11.91.

il 12 9l Resolució (DOGC 1530, 16.12.91). Concurs de trasllats a Catalunya per proveir places vacants
corresponents a diversos cossos docents d'ensenyament secundari. Encara no aplica el Decret 244/91.

18 12 91 Acord del CSLC per elaborar una proposta de Pla General de normalització lingüística.

24 12 91 Resolució (DOGC 1537, 03.01.92). Nomenament del Sr. Carles Duarte com a cap del SAL de la DGPL.

00 00. 92 El CUL i el Dept. de Justícia duen a terme una Experiència Pilot per a la NL en l'àmbit de la
justícia. i

10 01 92 Es signa un conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura i la RENFE, que incloïa entre
d'altres qüestions la creació d'un servei lingüístic en el si de l'empresa que assumís les tasques de
dinamització, formació i assessorament de l'organització. El servei lingüístic funciona des de maig de 1992.
Hi ha previstos altres convenis semblants amb altres empreses i organismes públics.

03 02 92 Decret 25/92 (DOGC 1556, 17.02.92) ordena el cessament i el nomenament d'un vocal del Consell
Social de la Llengua Catalana.

28 02 92 Llei 2/92 per la qual s'estableixen les denominacions oficials de les províncies de Lleida i Girona
(BOE 52, 29 de febrer). Reglaments desplegant aquesta llei: matrícules cotxe, etc.

09.03 92 Decret 75/1992 (DOGC 1578, 03.04.92) que estableix l'ordenació general dels ensenyaments de
l'educació infantil, l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a Catalunya.

15 03 92 Eleccions al Parlament de Catalunya. Ciü revalida la seva majoria absoluta. ERC esdevé la tercera
força política.

00 04 92 Es crea, a Salou, la Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano (Cadeca). Es tracta d'un
grup de pares oposats a la política lingüística de la Generalitat de Catalunya a l'ensenyament.

08 04 92 Resolució (DOGC 1600, 29.05.92) de nomenament de membres de la XTNL a diversos depts. de la
Generalitat. Resolució de cessament 27.06.91.

28 04 92 Decrets (3: 94/92, 95/92 i 96/92) establint l'ordenació curricular a l'educació infantil, primària
1 secundària obligatòria, en els quals s'estableix que 'el català, com a llengua pròpia de Catalunya, bo
és també de l'ensenyament. S'utilitzarà normalment com a llengua vehicular i d'aprenentatge de (l'educació
infantil; educació primària; secundària obligatòria; respectivament). També remarquen que 'En qualsevol cas,
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• ' V
es respectaran els drets lingüístics individuals de l'alumne, d'acord amb la legislació vigent'. Modificats
el 25.09.92 a requeriment del Govern espanyol. Decret 223/1992, de 25.09.92.

22 05 92 'Presentació del reglament d'ús de la llengua catalana'. El dia 13.05.92 es va presentar a la
premsa.

03 06 92 Resolució, que dóna instruccions de funcionament als centres d'ensenyament, es concreta que: 'El
projecte lingüístic serà l'element del projecte educatiu que recollirà els aspectes relatius a l'ensenyament
i a l'ús de les llengües en el centre1.

09 06 92 Decret 138/92, de 09.06.92 (DOGC 1616, 08.07.92), pel qual es deroga el Decret 348/89, de 19.12.89,
de regulació de la concessió de subvencions per a la realització d'inversions destinades a la normalització
de rètols d'establiments comercials. Dues Ordres el desenvolupen.

11 06 92 Ordre per la qual es publiquen les bases per a la concessió d'ajuts a les publicacions periòdiques
escrites en català.

30 06 92 El Ple del CNL aprova la constitució de l'actual xarxa territorial dels Centres de NL.

27 07 92 Resolució (DOGC 1646, 18.09.92) convocant concurs de mèrits per a la provisió del lloc de
director/a de l'Institut de Sociolingüística Catalana. Resolució 09.10.92 (DOGC 1665, 04.11.92) de
nomenament de Miquel Strubell i Trueta.

18 08 92 Resolució (DOGC 1646, 18.09.92), per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió del
lloc de cap del Servei de NL de la Subdirecció Gral. de Política Lingüística del Dept. de Cultura. Resolució
(09.10.92; DOGC 1665, 04.11.92), de nomenament de Gabriel Planella i Domènech per a aquest càrrec.

25 09 92 Decret 223/92 (DOGC 1662, 28.10.92), de modificació dels decrets 95 i 96/92, de 28.04.92, que
establiren l'ordenació curricular de l'educació primària i dels ensenyaments de l'educació secundària
obligatòria. La modificació comporta, pel que fa als aspectes lingüístics del primer decret modificat,
l'augment del nombre d'hores d'ensenyament i continguts i estructures lingüístiques comuns al català i el
castellà en el cicle inicial de l'educació primària, i la disminució del nombre d'hores lectives de llengua
catalana i de llengua castellana, tot mantenint en ambdós casos el mateix nombre d'hores lectives d'aquestes
dues llengües oficials (art 6.2 d'ambdós decrets). També hi ha un afegitó en aquest apartat que diu que "la
distribució de les hores de l'àrea de llengua en aquest cicle inicial podrà adaptar-se a programes
lingüístics específics sempre que es respectin globalment en el conjunt de l'etapa les distribucions
establertes". Pel que fa al segon decret, relatiu a l'ESO, també s'augmenta d'un a dos crèdits l'avaluació
de les estructures lingüístiques comunes al català i al castellà en el primer cicle.

13 11 92 'La Judicatura pide al Govern que retire a sus asesores lingüísticos' 'Insta a que cese su
actuación hasta que exista un convenio regulador'. LV. Els planificadors-dinamitzadors havien tingut, en
el pla pilot (alguns jutjats de Lleida, Girona, Vic i Granollers), molt d'èxit: en algun lloc s'han arribat
a tramitar en català el 1001 de les demandes. 27.10.92 la sala de govern del TSJC ha demanat a la
Generalitat que els retiri. Això ha creat bastant malestar. Només els han retirat a Vic.

20 11 92 Sentència del Tribunal Suprem que obliga la universitat de València a utilitzar la denominació
"llengua valenciana" en lloc de "llengua catalana".

261192 Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(BOE 285, 27.11.92). L'article 35.d) estableix que els ciutadans tenen dret a utilitzar en les seves
relacions amb les administracions públiques les llengües oficials en el territori de la seva Comunitat. La
Generalitat presenta un recurs d'inconstitucionalitat contra determinats articles.

18 12 92 'El PP sólo acepta el catalán en el Senado de forna testimonial' LV.
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28 12 92 Decret 322/92 (DOGC 1695, 15.01.93), sobre NL dels programaris i maquinaris informàtics, que s'han
de fer servir a l'Admó catalana.

00 01 93 Comença a 'circular1 el llibre "Extranjeros en su país", novel'la-denúncia de la 'limpieza
lingüística1 que suposadament es fa a Catalunya. Hi surten tots els arguments del Manifiesto.

23 01 93 Resolució convocant una plaça de bibliotecari del Consell Consultiu de la Generalitat que no
s'emmarca dins l'Acord de la Comissió per a la NL de 19.06.91. Les altres convocatòries analitzades sí que
s'hi adiuen.

28 01 93 Resolució (DOGC 1705, 08.0293). Aprova la relació de llocs de treball docents dels centres públics
d'educació infantil, educació priïària, EGB i educació especial a Catalunya per al curs 1992-93. Els
aspirants han d'acreditar que posseeixen algun dels requisits específics de coneixement de la llengua
catalana. Hi ha altres resolucions semblants on també s'exigeix el català.

03 02 93 S'aproven les modificions al reglament local tipus per a l'ús del català del CNL, introduïdes
d'acord amb la Delegació del Govern espanyol a Catalunya per foragitar impugnacions possibles. Aprovat
20.11.91. Avalat pel Consell Consultiu de la Generalitat (vegeu 12.03.93).

08 02 93 Resolució (DOGC 1707, 12.02.93). Publica la relació de centres docents públics d'ensenyament
secundari per a la provisió de places dels quals s'exigeix el coneixement adequat, oral i escrit, de la
llengua catalana en els concursos de provisió del curs 1993-94, d'acord amb el Decret 244/91.

09 02 93 Resolució (DOGC 1708, 15.02.93) per la qual es convoca concurs de trasllats a Catalunya per proveir
places vacants corresponents a cossos docents d'ensenyaments secundaris.

16 02 93 Sentència del TS que confirma la sentència de l'Audiència Nacional, que havia desestimat el recurs
interposat contra l'emissió de programes en català per TV2. A la sentència, el TS reprodueix la STS del
09.11.88, emesa en relació a la demanda presentada per r'Asociación Miguel de Cervantes'. Comentari de la
sentència.

17 02 93 El Parlament aprova la Llei 3/93, de 5 de març, de l'Estatut del Consumidor (DOGC 1719, 12.03.93),
amb els vots afirmatius de tots els partits, menys el del PP. Text presentat en dues ocasions: 13.06.91
(BOPC 25.06.91) i 07.09.92 (BOPC 21.09.92). Ha estat objecte de nombrosos debats, especialment referint-se
als drets lingüístics. •

23 02 93 Decret 56/93 (DOGC 1722, 17.03.93) sobre concerts educatius. L'art. 9.2 diu que la memòria haurà
de competar-se, entre altres documents, amb 'el projecte educatiu del centre i les activitats desenvolupades
a favor de la [...] NL'. També, aquests centres s'han d'ajustar a les disposicions lingüístiques que
regeixen els centres públics depenents de la Generalitat, en tots els aspectes.

27 02 93 LV es fa ressò que hi ha malestar davant l'exigència del títol de català en els trasllats docents,
segons Decret 244/91.

05 03 93 Llei 3/1993 del Consumidor (DOGC núm 1719, 12.03.93) Aprovada el 17.02.93. Capítol 4 dedicat
exclusivament als drets lingüístics dels consumidors. Article 26: dret a rebre les informacions, contractes,
etc en català. Article 27. Les empreses i establiments han d'estar en condicions per atendre els consumidors
quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Capítol V. Sancions, una de les
infraccions de la llei és la vulneració dels drets lingüístics dels consumidors. Disposició addicional.
Quant als drets lingüístics, els consumidors compten amb el suport de la DGPL. Disposició final Ia. La
Generalitat desplegarà el reglament per fer efectius els drets lingüístics dels consumidors.

09 03 93 Decret 57/1993, de 9 de març (DOGC 1720, 15.03.93) de reestructuració del Dept. d'Ensenyament.
Manté l'existència del SEDEC dins la Direcció General d'Ordenació Educativa.
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10 03 93 Guitart, conseller de Cultura, anuncia la presentació de la nova LNLC. Vol extendre l'ús del català
a l'Adulo de Justícia i a la de l'Estat. Adaptació de la LNLC a les recents STC. Article a 'El temps',
29.03.93. Entrevista Reniu, El temps, 23.08.93.

12 03 93 'Catalunya Municipal1 (nuï 8, any 9, època 3), en aquesta data es fa ressò que el Consell Consultiu
de la Generalitat avala, en un dictamen sobre la Llei de règim jurídic, els fonaments i les modificacions
del reglament d'ús de la llengua catalana per a les corporacions locals impulsat per la PHC, l'ACH i la
DGPL. Vegeu 03.02.93. .

12 03 93 'La Generalitat quiere extender el uso del catalán a la Administración de Justicia y a la del
Estado1. El País. Anunci de la presentació de la nova LNLC. 29 03 93 'La 21 Normalització' El temps. Els
treballs previs a la reforma de la LNLC.

16 03 93 'ÜDC mantiene sus enmiendas al acuerdo sobre el uso del catalan en el Senado' LV.

02 04 93 Annex al .Protocol entre el CG Poder Judicial i la Generalitat de Catalunya en matèria de NL. El
document estableix a les clàusules primera, segona i cinquena que "el propòsit de les parts signants es
aconseguir l'adequada efectivitat de l'ús del català com a llengua oficial pròpia de la Comunitat, que el
Consell General manifesta el seu propòsit de remoure els obstacles que puguin dificultar l'acompliment dels
articles 231 i 341 de la Llei orgànica del poder judicial i que la GC té la voluntat de promoure, d'acord
amb el CG del PJ les activitats de formació i perfeccionament de jutges i magistrats en matèries
relacionades amb el dret propi de Catalunya, dret comunitari, drets humans i llengua catalana.

04 04 93 Llei 10/1993, de modificació del règim de llocs de treball reservats a funcionaris de
l'Administració local amb habilitació de caràcter nacional (BOB 96, 22 d'abril). Assenyala que correspon
a l'Admó de l'Estat determinar els mèrits generals i a les corporacions locals els específics i que aquestes
inclouran a les bases del concurs el coneixement de la llengua oficial pròpia de les seves comunitats
autònomes, d'acord amb la legislació autonòmica respectiva.

05 04 93 Resolució (DOGC 1733, 16.04.93) per la qual es fa pública la convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de 925 places de funcionaris docents del cos de mestres de Catalunya. Igual que
a la convocatòria anterior, hi ha una prova eliminatòria de coneixement oral i escrit de les dues llengües
oficials. De la prova de llengua catalana, en queden exemptes les persones que acreditin posseir les
titulacions que s'especifiquen, algunes de les quals, a més, són avaluades com a mèrit.

05 04 93 Resolució (DOGC 1733, 16.0493) per la qual es fa pública la convocatòria per a la realització de
proves per a la provisió de 1503 places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris a
Catalunya.

16 04 93 Real Decreto 564/93 (BOE 97, 23.04.93) sobre presència de la lletra "ñ1 i els teclats de
determinats aparells de funcionament mecànic, elèctric o electrònic que s'utilitzin per a l'escriptura.

00 05 93 Apareix el llibre de Jiménez Losantos 'La dictadura silenciosa' on "teoritza" sobre la persecució
de l'espanyol a Catalunya.

04 05 93 La població que declara no entendre el català s'ha reduït del 191 al 6,2! en deu anys. Dades sobre
el coneixement del català, 1991. El País (04.05.93). 'Esfuerzos para garantizar el castellano en algunas
zonas', segons Pujol.

25 05 93 Resolució (DOGC 1752, 02.06.93) de creació de la Comissió de NL del Dept. d'Ensenyament.

04 06 93 Resolució (DOGC 1780, 06.08.93) de cessament i designació de membres de la XTNL a diversos
departaments de la Generalitat de Catalunya. Una resolució semblant el 28.10.93 (DOGC 1828, 01.12.93): Dept.
de Sanitat i SS.
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06 06 93 Eleccions Generals. El PSOE perd la majoria absoluta al Congrès de Diputats. CiU dóna suport al
Govern González sense entrar-hi.

25 06 93 La Crida fa l'últim acte, pèl qual presenta la seva dissolució.

04 07 93 Es posa en funcionament el 'Telèfon Lingüístic'.

07 07 93 Resolució (DOGC 1775, de 26.07.93) sobre la relació de centres docents públics d'ensenyament
secundari per a la provisió de places dels quals s'exigeix el coneixement adequat, oral i escrit, de la
llengua catalana, i també de l'aranès per a places de la Vall d'Aran. Modifica Resolució de 08.02.93.

23 07 93 Decret 189/93 (DOGC 1779, 04.08.93), de cessament i nomenament d'un vocal del Consell Social de
la Llengua Catalana.

26 07 93 El CSLC presenta una proposta de Pla General de NL, en una reunió plenària, al president de la
Generalitat. La DGPL coordina, a través de la Comissió per a la NL, l'elaboració de la proposta definitiva
del Pla. Reunió Comissió per a la HL 15.12.94.

29 07 93 Resolució (DOGC 1798, 17.09.93) de nomenament del sr. Lluís Ràfols com a cap de la Secció
d'Avaluació del Servei d'Assessorament Lingüístic de la DGPL.

18 08 93 Resolució (DOGC 1794, 08.09.93) per la qual es crea la Comissió de Planificació Lingüística del
Dept. de Sanitat i Seguretat Social.

12 09 93 Inici de la campanya de l'ABC contra la política de NL a Catalunya: 'Como Franco, pero al revés:
persecución del castellano en Cataluña'. 'El "proceso de normalización" no es una defensa lògica de la
lengua catalana. 14 09 93 'L'abc de la falsedat' 'Els partits polítics catalans neguen que el castellà
sigui discriminat a Catalunya1. Comentari de les pàgines de l'ABC. AVUI. 14 09 93 'El Presidente del
Parlament considera "una infamia" decir que se persigue al castellano'. 'Jorge Fernández califica de
despropósito hablar de persecución de una lengua en Cataluña'. 'Pujáis reafirma que los escolares deben
conocer las dos lenguas1. LV 16 09 93 'Pujol afirma que prosseguirà i reforçarà la normalització del català
fins a trobar la igualtat1 '20 pares de tot Catalunya reclamen que els seus fills rebin les classes en
castellà'. AVUI.

19 09 93 'Los alumnos superan en mayor medida castellano y catalán que matemáticas' El País. Dades sobre
el rendiment acadèmic 91-92.

20 09 93 'La nova llei de normalització vol garantir l'ús social del català, segons Guitart1 'Es presenta
novembre'.

20 09 93 Ordre (DOGC, 1802, 29.09.93). Torna a la redacció originària de la base 5 de l'annex 2 de l'Ordre
d'li.06.92 (RLD 18, p.250), que aprova les bases per a la concessió d'ajuts a les publicacions periòdiques
escrites en català i que havia estat modificada per l'Ordre 12.01.93.

25 09 93 'Padres y niños protestan en Madrid por la enseñanza exclusiva en catalán1 EP

28 09 93 'Pujol demana als castellanoparlants que assumeixin la defensa de la personalitat i la llengua
catalanes' AVUI

30 09 93 Llei 7/1993, articles 8.2, 32.3 i disposició final 2', de Carreteres, (DOGC 1807, 11.10.93), que
estableixen que els indicadors de senyalització de la circulació a les carreteres de Catalunya han d'ésser
almenys en català i s'han d'ajustar als criteris lingüístics establerts per la Generalitat de Catalunya.
Reproduïda parcialment RLD 21:103.
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•-Í-
00 10 93 Primer número de 'Viure en català', editada pel CNL.

01 10 93 Programa de NL a la Justícia s'ha iniciat. Previst a l'Annex de l'Acord entre la Generalitat i el
Consell General del Poder Judicial, del 02 04 93.

08 10 93 'Los cursos de catalán para adultos doblan el precio de sus matrículas1 'El CNL considera que
siguen siendo baratos' 'Las más de 30.000 plazas existentes no llegan a absorber la demanda' EL periódico.

08 10 93 Decret 298/93 (DOGC 1832, 15.12.93), pel qual es modifica el Decret 147/87, de 31.03.87 (DOGC 836,
08.05.87), que regula l'activitat industrial i de prestació de serveis en els tallers de reparació de
vehicles automòbils, dels seus equips i components (els tallers han d'exhibir en català almenys els preus
aplicables per hora de treball i els serveis). Reproduït a RLD 21, p.97 i ss. Pel que fa a la llengua,
aquest Decret implica estendre la presència de la llengua a més llocs en relació al Decret anterior.

14 10 93 'El 411 de alumnos elige el castellano para la selectividad' LV

21 10 93 Ordre (DOGC 1822, 17.11.93). Modifica l'Ordre de 12.09.89 que estableix les activitats de HL aïs
centres d'ensenyament secundari. Continua regulant els cursos d'actualització lingüística per al professorat
d'ensenyament secundari; ara, però, es parteix de la nova situació creada pel Decret 244/91, de 28.10.91,
sobre el coneixement de les dues llengües oficials per a la provisió de llocs de treball docents dels
centres públics d'ensenyament no universitari de Catalunya dependents del Dept. d'Ensenyament.

29 10 93 'Pujol reclama al govern central que compensi la "brutal" persecució històrica del català'. AVUI

09 11 93 Es presenta el text de reforma de la LNLC. Reproduit a El País (10.11.93).

10 11 93 'La Generalitat quiere fijar cuotas de pantalla para obligar a los cines a exhibir filmes en
catalán' EP 11 11 93 'PSC i PP contra la imposició del català amb quotes i sancions, mesures a les que sí
dóna suport ERC' EP 14 11 93 'En catalán sí, si no cuesta un duro' 'Los comerciantes no quieren que la
rotulación en lengua catalana aumente el gasto1 EL país.

12 11 93 Ordre (DOGC 1826, 26.11.93) que determina que els documents i requisits formals del procés
d'avaluació a l'educació primària. Art 4.2 i 5.2 disposen que tant el llibre d'escolaritat com l'informe
individual d'avaluació de l'alumne se subministraran en versió bilingüe, catalana i castellana, en el cas
d'alumnes que s'hagin de traslladar a comunitats autònomes on el català no sigui llengua oficial.

15 11 93 'Al descubierto la persecución del castellano en Cataluña' ABC

18 11 93 'Pujol: la normalización lingüística es problema en el resto de España1 LV

21 11 93 'Reniu reclama un tracte "no colonial" per als catalans amb les seves relacions amb la justícia'
EP. Declaracions a la Festa de CDC

22 11 93 'Vidal Quadras tacha al presidente catalán de "peligro público". EP

25 11 93 'un tribunal pide que se le explique cómo se garantiza la enseñanza en castellano' (26.11.93 EP)

26 11 93 'La inscripción de nacimiento sólo en castellano no es contraria a la Constitución'.

29 11 93 La nova llei de normalització proposarà variar la legislació espanyola per a incloure-hi el català.
AVUI

01 12 93 'El Congrés aprova per unanimitat que Interior respecti els topònims en llengua catalana1
'Elaboració del DNI1 AVUI
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01 12 93 Pla General de Normalització Lingüística. Docuient presentat a la Comissió per a la NL.

04 12 93 'Arxivades les denúncies de 2 famílies que volien ensenyament en castellà per als fills1 AVUI

08 12 93 'JM Aznar adverteix que les pressions nacionalistes estan arribant al límit a Espanya' sobre la
polèmica del català i el castellà diu que no accepta imposicions de cap mena. AVUI

08 12 93 'unitat d'Aran vol incloure l'aranès a la reforma de NL' AVUI

10 12 93 'Reniu es reuneix amb Colom i Carod per tractar la NL' AVUI

11 12 93 'Solé Tura pretén que el PSC forci la Generalitat a defensar el castellà1 AVUI 11 12 93 'Solé Tura
pide al PSC que defienda el bilingüismo'. El Periódico

14 12 93 El nou governador civil de BCN coincideix amb Solé Tura i defensarà el bilingüisme. AVUI-

14 12 93 'El PSOE votarà dues esmenes de CiU per incrementar la presència del català al Senat'. AVUI

14 12 93 'Cultura cierra mañana la negociación de'la Ley del Catalán' EP

16 12 93 'Los socialistas catalanes se oponen a la política lingüística de la Generalitat' EP

15 12 93 La Comissió per a la NL va ratificar els objectius del Pla i va assignar-los als organismes
responsables per tal que fessin la concreció de les mesures adients per aconseguir-los. Jornades de Treball
a l'EAP, 17-20.01.94.

16 12 93 Resolució de modificació de la de 08.02.93, per la qual es publica la relació de centres docents
públics d'ensenyament secundari per a la provisió de places dels quals s'exigeix el coneixement adequat,
oral i escrit, de la llengua catalana en els concursos de provisió del curs 1993-94 i, concretament, també
s'hi exigeix el requisit del coneixement adequat, oral i escrit, de l'aranès, per proveir els llocs de
treball docent per al curs 1994-95 del centre ÍES d'Aran, de Vielha i Mijaran. Incrementa per al curs 1994-
95, el percentatge de centres en els quals s'exigirà el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua
catalana.

17 12 93 'El Senado da un primer paso histórico para convertirse en la Cámara de las autonomías1 'Sólo el
PNV se abstuvo en una votación que contó con el respaldo de los demás grupos'. El País. Petit pas: ara ja
es pot parlar un cop l'any en català en una Comissió del Senat.

17 12 93 'Aznar obliga a Vidal Quadras a rectificar su apoyo a las sanciones en la "Ley del Catalán". EP

20 12 93 'Arxivades les denúncies de Cadeca1 El temps.

21 12 93 'La Generalitat reduce las ayudas a la prensa en catalán' 1994 hi destinará 717 milions, 277 menys
que el 93

22 12 93 'El TSJC avala i defensa la política lingüística aplicada per la Generalitat des de 1983. Un acte
d'aquest Tribunal sobre una demanda del col·lectiu de pares que reclama l'ensenyament íntegrament en
castellà reconeix la constitucionalitat de la immersió lingüística. El TSJC només requereix a
l'administració catalana que "promogui les mesures de reforç necessàries per permetre l'eficàcia de
l'ensenyament en les dues llengües' (AVUI, 24.12.94).

22 12 93 'Obiols pide a Ciü que retire la reforma de la ley del catalán1.

23 12 93 'La Generalitat seguirá negociando la ley del catalán para lograr el consenso1 LV
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23 12 93 'La lengua y el derecho catalán serán mérito preferente para acceder a las plazas judiciales' LV

24 12 93 'Un estudio de Ensenyament avala la inmersión' El periódico.

24 12 93 'La Generalitat té vuit-cents especialistes en immersió lingüística per a nens de fins a 7 anys'
AVUI 'Pujol: una sola escola sense divisió lingüística'

24 12 93 'Pujol manteará la inmersión en el catalán en la enseñanza apoyándose en el auto del tribunal1 'El
PSC, ERC, e 1C aplauden el fallo y el PP entiende que cuestiona la actuación del Govern'.

28 12 93 Resolució (DOGC 1844, 10.01.94) per la quai es convoca concurs de trasllats a Catalunya per proveir
places vacants corresponents a cossos docents d'ensenyaments secundaris. Exigència del coneixement del
català d'acord amb el Decret 244/1991, de 28 d'octubre.

03 01 94 Resolució (DOGC 1845, 12.01.94) per la qual s'aprova les plantilles de personal docent dels centres
públics d'educació infantil, educació primària, EGB i educació especial a Catalunya per al curs 1993/94.
Article 3: "D'acord amb l'article 6 del RD 895/1989, tots els llocs de treball que figuren a l'annex
d'aquesta Resolució es classifiquen com a bilingües quant als coneixements de llengua catalana, castellana
i aranesa a la Val d'Aran. En conseqüència, els'mestres que sol·licitin ocupar aquests llocs mitjançant la
participació en els concursos de trasllats que es convoquin hauran d'acreditar que posseeixin algun dels
requisits específics següents o equivalents pel que fa al coneixement de la llengua catalana i aranesa, si
s'escau". Les previsions lingüístiques són les mateixes que es feien en la corresponent del curs passat
(Resolució de 28.01.93).

04 01 94 Resolució (DOGC 1846, 14.0194). Anuncia diferents convocatòries adreçades al cos de mestres per
tal de proveir llocs de treball en centres públics d'educació infantil, educació primària, EGB i educació
especial a Catalunya, en l'àmbit del mateix centre de destinació o d'altres centres. Declara bilingües tots
els llocs de treball, de manera que els aspirants han d'acreditar que posseeixen algun dels requisits de
coneixement de la llengua catalana que assenyala la Resolució de 03.01.94.

10 01 94 Resolució (DOGC, 10.01.94), on es publiquen les bases de la convocatòria de concurs de trasllats
per a cobrir places vacants de professor de secundària. S'exigirà, enguany, el coneixement oral i escrit
del català en el 811 dels instituts. L'any anterior el I era del 651 (veure 27.02.93). Aquesta acreditació,
segons CCOO, només la té el 521 del professorat (9600 de 18500). Es fa en base al Decret 244/91, recorregut
per CCOO i encara pendent de resolució. Sentència del TS favorable a la Generalitat el dia 10.10.94.

15 01 94 'El TSJC arxiva una querella criminal presentada per Cadeca contra el conseller d'Ensenyament de
la Generalitat, Joan H. Pujáis, per impedir, suposadament, l'exercici dels drets cívics dels pares oposats
a la immersió.

14 01 94 'El Govern i el PSC crean tres comisiones para impulsar la normalización lingüística1 LV 'Guitart
i el PSC acosten les seves posicions sobre NL' AVUI

14 01 94 'Els pares que volen classe en castellà amenacen de denunciar els mestres que no acatin un acte'
AVUI 'Los padres que piden enseñanza en castellano denuncian a Pujáis por presunto desacato al TSJC' LV

15 01 94 'Vidal-Quadras manté l'oposició a la llei de normalització en una nova trobada amb Joan Guitart'
AVUI

16 01 94 'Obiols acusa a sectores del PP de dañar la convivencia lingüística' LV

17 01 94 Comencen unes jornades de treball a l'EAP per coordinar els participants en la redacció definitiva
del Pla General de HL. Les Jornades acaben el 20.01.94.
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19 01 94 'La Generalitat exige el título de catalán para el concurso de traslados en el 811 de institutos'
LV .
21 01 94 'Colom insta Pujol a reformar la llei de normalització lingüística encara que el PP s'hi oposi'
AVUI 'ERC cree escaso el apoyo de CDC y PSC al catalán en el Senado1 'Colom pide al PP que no se autoexcluya
del consenso lingüístico' LV

25 01 94 '1C pide al Gobierno que se implique a favor de la normalización lingüística1 LV

25 01 94 'La Generalitat culmina el plan de normalización lingüística' EP

26 01 94 El TS es planteja la inconstitucionalitat de la Llei de Normalització Lingüística (LV, 28.01.94)
Gómez-Rovira va recorrer un Decret (el 362/83) que desenvolupava la LHLC, per primer cop, el 1983.
L'Audiència li va donar la raó el 1985. La Sentencia va ser recorreguda per la Generalitat i anul·lada pel
TSuprem. Aquesta anul·lació es basava més en defectes de forma del recurs que no pas en el seu fons. Gótaez-
Rovira va anunciar que apel·laria al TC. El TC va rebutjar el recurs indicant que no li corresponia
pronunciar-se per una qüestió de forma, i que prèviament el TS havia de decidir si procedia pronunciar-se
sobre el fons. Tres són els articles al punt de mira: l'art. 14, 15, i el 20. El Suprem demana al·legacions
sobre la possibilitat de portar al TC aquests 3 articles.

28 01 94 '1C anima el govern català a pressionar per normalitzar l'administració perifèrica de l'Estat',
'Reunió amb Guitart1, AVUI.

29 01 94 'Xicoy afirma que si la normalització lingüística fos inconstitucional, caldria refer la
Constitució'. Avui

29 01 94 'La polémica del catalán hace que Guitart se pregunte si fue erróneo el sí a la Constitución' LV

30 01 94 'La Generalitat basará en 1'Estatut i la LOGSE la defensa de la llei del català davant el Suprem1

AVüI

31 01 94 'Pujol subratlla que la llengua és la clau de la política de la Generalitat a Catalunya i Espanya1
avui 'Pujol minimiza el recurso contra la ley sobre el catalán y confía en que se ratifique su validez1
LV

02 02 94 'Duran no ve la Constitución como propia si no respeta el catalán' LV

03 02 94 'El PP acusa la Generalitat de crear un conflicte "artificios" amb la seva política lingüística1

avui

03 02 94 'El PP pide que el Senado estudie la convivencia entre castellano y catalán1 LV 'El PP s'afegeix
a la campanya contra la normalització del català' 'Pretén crear una coiíssió d'estudi de l'estat de les
llengües' AVUI

04 02 94 'Eligió Hernández dóna carta blanca perqué el fiscal del Suprem porti la llei del català al TC'
AVÜI

04 02 94 'Pujol y Roca arremeten contra el PP por su actitud hacia el catalán' Reaccions a la petició del
PP per fer una Comissió del Senat de seguiment de les PL's a 1'Estat espanyol. LV.

05 02 94 'Colom reclama seny al TC per valorar la normalització'

05 02 94 'El Govern central només recolzarà la comissió de llengües del PP si obté el suport de Ciü' AVüI
'El Gobierno rechaza la idea del PP de que el Senado controle el catalán' LV
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05 02 94 Congrés del PSC a Sitges.

06 02 94 'El 981 dels pares volen que els seus fills aprenguin el català', 'El 861 rebutgen escoles
diferenciades per l'idioma' AVUI

07 02 94 'El català, garantia d'igualtat1 'El cinturó de BCN multiplica les peticions per matricular els
nens en escoles d'immersió' AVUI

08 02 94 Decret 14/1994 (DOGC 1859, 11.02.94), pel qual es regula l'exigència del coneixement del català
als concursos per a la provisió de llocs de treball dels ens locals de Catalunya reservades a funcionaris
amb habilitació de caràcter estatal.

08 02 94 La Generalitat, el Fiscal i Gómez-Rovira presenten al·legacions oposades sobre la
constitucionalitat dels tres articles. La premsa dels dies següents reprodueix extractes dels textos
presentats.

08 02 94 'La Generalitat propugna un uso "exclusivo o preferente" del catalán en las administraciones'. El
País.

08 02 94 'La Generalitat retira de la immersion a los alumnos de primaria que lo pidieron'. 'Las clases se
imparten por duplicado, en catalán y en castellano1. El País.

09 02 94 'La Generalitat recalca al Suprem que la llei del català és clau per a la plena integració a
l'Estat'. AVUI 'El Govern cree vital la lengua para integrar Cataluña en el Estado1 'La Generalitat defiende
la constitucionalidad de la ley del catalán'. LV.

09 02 94 'El T Superior anula un concurso a cátedra que exigía la memoria redactada sólo en catalán'. 'Los
jueces consideran que las normas de la Generalitat vulneran la CE y el EAC'. El País.

10 02 94 'Todos los grupos del Parlament ratifican su apoyo a la ley de normalización del catalán'. LV.

10 02 94 'Cadeca pide a otras autonomías que apoyen el castellano en Cataluña'. 'Recurso contra la Alta
Inspección del HEC1. El País.

10 02 94 'El Parlament català demana la publicació al BOE de les lleis estatals també en les llengües
cooficials'. AVUI. Per unanimitat.

11 02 94 'El fiscal del Estado cree que la ley del catalán es constitucional'. 'La fiscalía, de acuerdo con
todos los aspectos del texto'. LV. 'La Fiscalia General de 1'Estat dictaminará a favor de la llei del català
si el recurs va al TC'. AVUI

15 02 94 El Suprem envia la llei de normalització al TC. Extracte de l'acte del TS a AVUI, 17.02.94.

17 02 94 'El Supremo proclama el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos' 'Las
tesis de la Generalitat "contradicen" la Declaración de Derechos Humanos, según el auto'. 'Todos los
partidos catalanes coinciden en la defensa de la ley'. El País.

15 02 94 'El PSC arremete contra Comas por sus medidas lingüísticas1 LV. 'La orden que regula la concesión
de subvenciones a entidades privadas sin finalidad de lucro para programas de carácter cívico y social ... '.

15 02 94 'Gómez Rovira indica al Suprem que a Catalunya la discrepància es castiga amb un tret a la cama'
AVUI. Al·legacions de G-R en suport al recurs contra la llei del català.

17 02 94 'Serra no contempla que el TC anul·li la llei de normalització i crida al PP a no polititzar
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l'afer'. 'Roca acata però discrepa de l'acte del TS i urgeix l'Alt Tribunal a prommciar-se1. 'Pujáis diu
que a Catalunya no li interessarà ni Espanya ni Europa si la fan renunciar al català'. AVUI.

17 02 94 'Interpretacions singulars' 'El Suprem defensa que el castellà és l'únic idioma de coneixement
obligatori1. AVUI 'El Supremo estima que en Cataluña no hay obligación, sino derecho, a conocer el catalán'
'El tribunal cree que algunos aspectos de la PL atentan contra la dignidad1. LV.

17 02 94 'El Supremo proclama el derecho de los padres a elegir la lengua de enseñanza de sus hijos' 'Las
tesis de la Generalitat "contradicen" la Declaración de Derechos Humanos, según el auto'. 'Todos los
partidos catalanes coinciden en la defensa de la ley'. El País.

18 02 94 'Aznar desafia la Generalitat a qüestionar el TC si decideix anul·lar la llei de normalització'.
'Demana que es respecti l'argument del Suprem que el castellà és l'únic idioma obligatori'. AVUI. 'Aznar
defiende el bilingüismo real y que se respeten la Constitución, el Estatuto y las leyes1. LV.

18 02 94 'Guitart dice que el Gobierno de la Generalitat no detendrá la reforma de la 'ley del catalán'.
'La Generalitat no frenarà la reforma de la ley del catalán ni el proceso de normalización'. 'El Conseller
Guitart rechaza el modelo del 'apartheid' para la enseñanza en Cataluña'. LV.

22 02 94 Decret 47/1994 (DOGC 1871, 11.03.94) pel qual es constitueix el consorci del Centre de Terminologia
TERHCAT i se n'aproven els estatuts.

22 02 94 'Solé Tura reclama per a PSC i PSUC el mèrit de ser pioners en la reivindicació de la immersió
lingüística'. AVUI.

23 02 94 'La fiscalía rechaza que se pueda impartir la enseñanza exclusivamente en castellano'. 'Jiménez
Villarejo se opone a la existencia de una doble red escolar por motivos lingüísticos1. 'Serra denuncia que
la derecha utiliza la lengua como instrumento de lucha política'. 'IU-IC pide al fiscal general del Estado
que se defina sobre la ley del catalán'. LV.

23 02 94 'El president del TC assegura que a Catalunya no existeix el dret a desconèixer l'idioma català'.
'Abandonen la sala del TSJC en protesta perqué un advocat no va parlar en castellà'. AVUI. 'Pinero dice que
no tiene sentido que se viva en Cataluña sin estudiar o saber la lengua'. LV.

24 02 94 'El PP arremet contra el president del TC per "predeterminar" la sentencia sobre el català'. 'Acusa
Rodríguez Pinero de fer política en parlar sobre un afer que està 'sub judice1. AVUI

24 02 94 'Pujol apela a la tranquilidad ante la provocación contra Cataluña'. 'El presidente cree que el
PP contribuye a alentar el enfrenamiento1. LV 'Pujol agradece el apoyo al catalán expresado por el
presidente del TC'. EP

25 02 94 'Fraga se une a Pujol y pide que se evite una guerra lingüística1 'La Xunta trata al gallego como
una cuestión "de apoyo a la cultura". LV.

25 02 94 'Guerra asegura en l'Hospitalet que las culturas castellana y catalana no se oponen'. Setmana
cultural d'Andalusia a l'Hospitalet. Declaracions d'aquell impresentable Andalús de l'any. LV

25 02 94 'El ministre d'Educació s'oposa a la doble xarxa escolar í defensa la política d'immersió'. 'Totes
les comunitats autònomes amb llengua pròpia donen suport a la llei catalana'. 'Fraga fa costat a Pujol i
recomana serenitat per evitar que hi hagi una "guerra lingüística". AVUI.

26 02 94 'González surt a defensar la llei de normalització' 'Qualifica de disgregadors i perillosos els
atacs a la política lingüística catalana1. AVUI. 'Pujáis: "Ningú persegueix el castellà"1.
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26 02 94 'Aznar admet que no el satisfà l'aplicació de la política d'immersió lingüística de la
Generalitat1. 'Insisteix que el govern català haurà d'acatar el dictamen del TC "sigui quin sigui". 'Pujol
revela que dirigents del PP admeten en privat que els atacs al català són una campanya política'. 'Es
catalanitza una de les empreses d'autobusos més gran del Barcelonès'. Ha signat un acord amb el CNL.

26 02 94 'Pujol insinua que el PP le reconoce que usa el catalán como arma política' 'El Président de la
Generalitat agradece a González su apoyo a la normalización lingüística1. LV.

27 02 94 'La indignación del PSC hizo que el andaluz del año de l'Hospitalet perdiera su título'. Havia
criticat fortament la P de NL de la Generalitat. LV

27 02 94 'El PP valora que la falta de acuerdos perjudica al Gobierno', 'V-Q dice que el catalán subsiste
gracias a los inmigrantes'. LV

28 02 94 'Malestar al PP de Catalunya peí "seguidisme" de Vidal-Quadras respecte a Jiménez Losantes. 'Aznar
instarà avui la cúpula catalana a mantenir l'oposició a la llei de normalització1. 'El líder popular jutja
"excessiu" que se l'acusi de fomentar una campanya contra Catalunya'. 'Rojas Marcos acusa Ciü d'usar la
llengua per imposar les seves regles1. AVUI.

28 02 94 'Dirigentes andaluces defienden la integración social en Cataluña1. 'Serra rechaza de forma tajante
la creación de dos redes de enseñanza por razones de lengua'. LV 'Serra crida els andalusos de Catalunya
a rebutjar una doble xarxa escolar1. AVUI.

00 03 94 'Coincidencia en que la encuesta del CIS refleja que no hay conflicto lingüístico'. El País.

00 03 94 Apareix el darrer número de 'Llengua i Admó'. Anunci de noves publicacions de la DGPL.

01 03 94 'Obiols assegura que el país no cedirà per pressions d'un partit amb ànsies de poder o un diari
'carca". AVUI.

01 03 94 'Aznar exigeix silenci als dirigents del PP de Catalunya crítics amb Vidal-Quadras1. 'El màxim
responsable popular ordena mantenir la campanya contra la normalització'. AVUI. 'El PP catalán exige a
Aznar mayor peso en su política hacia Cataluña'. 'Milian Mestre rechaza que el comentarista Jiménez Losantes
trace la opinión del partido'. LV

01 03 94 'Els inspectors d'Ensenyament donen ple suport a la política lingüística1. AVUI.

02 03 94 'El Tribunal Superior reconoce el derecho paterno a elegir el idioma de enseñanza hasta los 7
años'. 'Sólo 57 de 200.000 niños han pedido educación en castellano'. El País.

02 03 94 'El 501 dels votants del PP català discrepa de la crítica de Vidal-Quadras sobre la normalització'.
AVÜI.

02 03 94 'El Tribunal Superior de Cataluña avala la immersion lingüística'. 'Una sentencia rechaza los
argumentos del Supremo contra la ley del catalán'. 'El conseller Pujáis asegura que sólo 57 alumnos han
pedido atención individualizada'. LV. 'El TSJC considera que l'actual sistema d'atenció individualitzada
de la Generalitat assegura el dret dels infants a rebre l'ensenyament en el seu idioma matern' (AVUI,
24.12.94). És un contenciós presentat per 113 pares contra la immersió lingüística.

03 03 94 'Las casas regionales de Cataluña apoyan la normalización lingüística, pero sin prisas1. 'El
abogado Gómez Rovira mantiene el recurso contra la "ley del catalán". El País.

03 03 94 'El PP minimitza que el 501 del seu electorat discrepi de Vidal-Quadras1. Molts votants del PP
discrepen de la seva estratègia en relació a la llengua. AVUI.
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05 03 94 'Soíalo afina que la llei del català noies ha causat probleies quan s'ha aplicat lalament1. AVUI.

OS 03 94 'Polèmica lingüística con el conseller Antoni Coias1. Entre el CHL i el conseller. LV

05 03 94 'Soialo aboga por iipartir la mitad de las clases en castellano', 'Pujol cree que la tesis del
presidente del TSJC es igual que la del PP1. 'El lagistrado pone el uso de las lenguas en la Administración
de Justicia coio el ejemplo que seguir en la enseñanza'. LV

06 03 94,'Duran desautoritza Somalo mentre que Obiols coincideix parcialment amb el president del TSJC'.
AVUI.

06 03 94 'Pujáis insiste en la inviabilidad de España y la HE si Cataluña pierde su lengua'. LV.

06 03 94 'Pujol alienta a alcaldes y concejales a realizar un esfuerzo de "nacionalización" de Cataluña'.
'El PSC reitera que ha habido errores del Gobierno catalán en la normalización lingüística'. El País.

07 03 94 'El PP llevará al Parlament su postura en la polémica del catalán'. LV. 'Dirigentes del PP catalán
piden un giro en la crítica a la política lingüística'. El País.

08 03 94 'Vidal-Quadras vol que el 501 de l'ensenyament es faci en castellà1. AVUI. El País. LV

09 03 94 'Duran i Lleida liga la actitud de Somalo sobre el catalán a su futuro como juez del Supremo'. LV.

09 03 94 'L'ús del català beneficia els comerços, segons les preferències dels consumidors'. 'El client tria
el producte etiquetat en llengua catalana quan també hi és en castellà'. AVUI.

09 03 94 'Rebuig massiu a la proposta de Vidal-Quadras de reduir en un 504 l'ensenyament en català' 'BRC
vol que la Carta Magna incorpori criteris sobre normalització'. AVUI.

10 03 94 'El bisbat de Girona diu que l'acció de la COPE fa urgent una Conferència Episcopal Catalana'.
'Somalo afirma que als jutjats no hi ha conflicte lingüístic, però 60 juristes creen l'Associació de Defensa
de l'Espanyol'. AVUI.

10 03 94 'El PP gironí recolza una moció municipal de suport a la normalització1. AVUI

11 03 94 'El delegado del Gobierno pide apoyo para el catalan porque "el castellano no peligra1". LV.

11 03 94 '¿Bilingüisme als jutjats?', una associació que vetlla pel bilingüisme que es diu Asociación de
Defensa del Español en la Administración de Justicia. AVUI.

11 03 94 'La Generalitat confia que el PP renuncií a demanar al Parlament el 501 de classes en castellà'.
AVUI.

12 03 94 El TERMCAT es transforma en un Consorci (DOGC 12.03.94). Els nous estatuts li donen personalitat
pròpia. Hi participen el Dept. de Cultura, l'IEC, el dept. d'Ensenyament, el Coiissionat per a universitats
i Recerca i el CNL. Director: I.Marí. Pressupost: 20 milions ptes. 15 treballadors fixos. (AVUI, 19.03.94).

22 03 94 Decret 70/1994 (DOGC 1882, 11.04.94) pel qual es regulen les federacions esportives catalanes.
L'article 5.2. disposa: "El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de les federacions
esportives catalanes, i ha de constar així en els seus estatuts".

25 03 94 'La Diputació de BCN dóna suport a la llei de normalització1. AVUI.

26 03 94 'Cañellas assegura que la immersió no és contrària al dret a conèixer' el castellà'. El Punt.
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27 03 94 "Se ña utilizado la ley del catalán contra el PP para tapar otras realidades", segons Aznar.
Entrevista seva a LV.

29 03 94 Resolució (DOGC 1881, 08.04.94) de convocatòria per a la realització de proves per a la provisió
de 1.510 places de funcionaris docents dels cossos d'ensenyaments secundaris a Catalunya.

30 03 94 Resolució (DOGC 1881, 08.04.94) per la qual es convoquen proves per a la provisió de 840 places
de funcionaris del cos de mestres de Catalunya. Hi ha una prova eliminatòria de coneixement oral i escrit
de les dues llengües oficials.

17 04 94 Enquesta 'La mayoría cree que la lengua no es un problema para la convivencia en Cataluña'. Dades
d'una enquesta de l'Institut Opina. LV

19 04 94 Decret 87/1994 (DOGC 1892, 04.05.94) de traducció i interpretació jurada d'altres llengües al
català. Amb la publicació d'aquesta disposició millora notablement la presència de la llengua catalana en
aquest camp, ja que fins ara es limitava al certificat de traducció català-castellà que expedia el Ministeri
d'Afers Exteriors i que a hores d'ara ja no es convoca.

04 05 94 Text refós (BOE 114, 13.05.94) del Reglament del Senat espanyol, aprovat per la Mesa del Senat.
Permet de parlar en les llengües oficials de les CCAA un cop l'any, durant la Comissió General de les CCAA.

21 05 94 '14000 personas firman un manifiesto que denuncia la supuesta discriminación del castellano en
Cataluña'. 'La identidad de quienes suscriben el texto, registrada ante notario, no se hará pública'. El
País.

27 06 94 Resolució per la quai es regula l'ús de la llengua catalana a l'ensenyament, desenvolupant el
Decret 75/1992, de 9 de març: "Es considerarà prioritari l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en
llengua catalana, atès que és aquesta la que s'utilitzarà, normalment, com a llengua vehicular i
d'aprenentatge. Les àrees s'impartiran normalment en llengua catalana. Les activitats orals i escrites,
l'exposició del mestre, el material didàctic, els llibres de text i les activitats d'avaluació seran en
llengua catalana". El mínim d'una matèria en espanyol es manté.

06 07 94 'Crisis en el colectivo de padres que luchan contra la inmersión lingüística' 'Abandona Cadeca su
presidente, José Ignacio Allué'.

20 07 94 'La beligerancia del PP aconseja no plantear la ley lingüística en periodos electorales'
Declaracions LV de Guitart assenyalant que la reforma de la LNLC queda ajornada. També hi ha un article a
El Temps sobre la qüestió.

24 08 94 Es publica al DOGV el Decret pel qual s'homologuen els certificats de català de Catalunya, País
Valencià i les Illes. La mesura va ser aprovada el 16.08.94.

30 08 94 'El PSC ratifica el seu total suport a la política d'immersió lingüística'. AVUI. També diu que
"els socialistes valoren positivament els esforços per introduir al curs 1994/95 l'atenció individualitzada
com a expressió del dret dels nens a rebre el primer ensenyament en la "llengua habitual" que determinen
els pares, però mantenint el principi de no separació d'alumnes".

31 08 94 'Lerma fa un pas endavant en la defensa de la unitat lingüística i homologa català i valencià'.
'Aprovat un paquet de mesures perquè la llengua catalana rebi un tracte preferent'. La mesura aprovada el
16.08.94 i publicada al DOGV 24.08.94.

14 09 94 'El curs escolar comença demà a Catalunya aib 16000 alumes menys que l'any passat'. 'Només 79
estudiants volen ajut lingüístic individual'. Dades sobre el número d'estudiants i professors. AVUI.
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16 09 94 'Manifestació de 50 membres de Cadeca per la llei de normalització lingüística'. AVUI.

21 09 94 'Pujáis rep l'Associació per la Tolerància i Contra la Discriminació1. Aquesta entitat agrupa els
mestres partidaris d'obrir una línia d'ensenyament exclusiu en llengua castellana a les escoles. Acusa el
president de la Generalitat de promoure 'el fonaientalisme catalanista1 a l'escola.

30 09 94 Resolució (DOGC 1963, 24.1094) que aprova les plantilles de personal docent dels centres públics
d'educació infantil, primària, general bàsica i especial a Catalunya per al curs 1994-95. Igual que a la
Resolució de l'any anterior: tots els llocs són bilingües.

07 10 94 Resolució (DOGC 1965, 28.1094), -sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que
es requereix per a la provisió de llocs de treball docent dels centres públics d'ensenyament secundari
dependents del Departament d'Ensenyament. Aquesta resolució ve a culminar les previsions de la disposició
transitòria 1.1 del Decret 244/1991, de 28 d'octubre, de la manera següent: "Article únic. En totes les
convocatòries de provisió de llocs de treball docent per al curs 1995-96 s'exigeix el requisit del
coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana a tots els centres docents públics d'ensenyament
secundari dependents del Departament d'Ensenyament. Per proveir llocs de treball docent als centres docents
públics d'ensenyament secundari de la Vall d'Aran també s'exigeix el requisit del coneixement adequat, oral
i escrit, de l'aranès".

07 10 94 La plantilla de la Generalitat és de 107.114 persones, amb el 301 de laborals.

09 10 94 "Aumentan los españoles que creen que la lengua perturba la convivencia en Cataluña'. LV. Dades
d'una enquesta de LV.

09 10 94 'J.H. Sala acusa a CDC de ejercer lonolingüismo en Cataluña'. LV. Paraules dites en unes jornades
del Colectivo Crisol del PSC.

10 10 94 El Tribunal Superior^de Justícia de Catalunya declara constitucional exigir el català als docents
que exerceixen a Catalunya. És la resposta a un recurs contenciós-administratiu presentat el 1991 contra
el Decret 244/91 per part d'alguns mestres i el sindicat CCOO.

19 10 94 Resolució (DOGC 1965, 28.1094) que anuncia diferents convocatòries adreçades al cos de mestres per
tal de proveir llocs de treball en centres públics d'educació infantil, primària, general bàsica i especial
a Catalunya, en l'àmbit del mateix centre de destinació o d'altres centres. Declara biligües tots els llocs
de treball, de manera que els aspirants han d'acreditar que posseeixen algun dels requisits específics de
coneixement de la llengua catalana i aranesa, si escau.

08 11 94 'La Real Academia Española (RAE) envia una carta al president del govern central, Felipe González,
per demanar més protecció per al castellà a totes les autonomies amb llengües pròpies'.

09 1194 'L'Institut d'Estudis Catalans denuncia que la carta de la RAE representa un retrocés en el procés
de normalització lingüística de Catalunya i atempta contra la concepció pluricultural de l'Estat'.

09 11 94 'L'Acadèmia contra el català'. Reproducció dels punts de la carta a González. AVUI. 'La RAE pide
a González mayor protección del castellano frente a las lenguas vernáculas1. Extracte del text. LV.

10 11 94 'Rebuig a l'Acadèmia'. 'La Generalitat es pronunciará oficialment demà'. AVUI.

13 11 94 'Miembros de Cadeca asistieron a una reunión con Aznar'. El van felicitar per la postura del PP
sobre el català. LV

13 11 94 'Guitart dice que la RAE no conoce la realidad catalana1. LV.
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15 11 94 'Omnium crea una amplia plataforma per respondre a la carta de l'Acadèmia'. AVUI.

20 11 94 Una sentencia del TSJC obliga que els permisos de conduir s'imprimeixin en català i en castellà
(notícia del 20.11.94). Aquesta sentencia és recorreguda davant el TS (notícia el 15.12.94).

22 11 94 'El IEC contesta a la Real Acadèmia y dice que su carta "atenta contra la convivència". Reproduïda
els sis punts de la carta de l'IEC. LV.

23 11 94 'Omnium Cultural demana resposta popular a l'Acadèmia'. 'L'entitat ha elaborat un manifest que es
vol que sigui signat per les principals associacions catalanes'. Text íntegre del manifest. AVUI.

24 1194 'La Generalitat aprobrará pronto un plan general de normalización lingüística1. LV. 'Reniu anuncia
que el plan de normalización lingüística será aprobado en breve'. EL País. Notícia sobre la segona Trobada
de Serveis Lingüístics.

24 11 94 'Encara no hi ha sentència sobre la llei del català' 'El Constitucional nega una informació', que
va ser donada per Antena 3 TV segons la qual el TC tombava part de la LNLC. AVUI.

26 11 94 'ERC consideraria un 'no' del TC a la llei del català una 'declaració de guerra'. 'Colom ultima
un pla que inclouria mobilitzacions1. AVUI.

27 U 94 'Pujol critica a los académicos catalanes por no oponerse a la carta en defensa del castellano1.
El país. 'Pujol avisa que una sentència contra el català seria un atac a l'Estatut1. AVUI.

27 li 94 'Los alumnos de Cataluña conocen mejor el castellano que el catalán al acabar RGB1. Informe de la
Inspecció d'Ensenyament. Comparació de resultats acadèmics a diferents escoles: unes aab immersió i altres
sense. LV.

28 11 94 'Unió adverteix que s'hauria de "combatre" la Constitució si el TC decideix contra el català'.
AVUI.

28 11 94 'La Generalitat duplicarà el número de cursos de catalan para los policías nacionales1. LV.

29 1194 'Cela y Torrente Ballester se suman a los tres académicos catalanes contra la RAE'. 'Pere Gimferrer
y Martín de Riquer suscriben el manifiesto de Omnium Cultural, poco después de que su presidente pidiera
medidas contra ellos1. LV. '"No subscrivim la carta de l'Acadèmia". 5 acadèmics de la RAE no estan d'acord
aib la carta dirigida a González. AVUI. Reproduit un manifest firmat pels 5.

29 11 94 'Aznar adverteix que la sentència del TC sobre el català s'haurà d'acatar'. AVUI.

30 11 94 'ERC es prepara per defensar la llei del català al Parlament i al carrer1. 'ERC està ultimant els
detalls organitzatius del seu pla de resposta davant una possible sentència del TC contra la LNLC'. AVUI.

0112 94 'El TC declararà constitucional la ley del catalán pero fija algunas garantías'. 'Según el borrador
de la sentencia, no existe el derecho a recibir enseñanza sólo en castellano'. LV. 02 12 94 'El
Constitucional prepara una sentencia interpretativa sobre la 'ley del catalán'. 'El fallo será votado y
hecho público a'mediados de este mes'. El País.

02 12 94 'El TC no decidirá sobre la llei del català abans de 10 dies'. Encara no ha definit la seva
posició. AVUI. 'Pujol afirma que una sentencia favorable asentará la convivencia1 'Prudente reacción
favorable por la legalidad de la ley del catalán1. LV.

03 12 94 'Guitart pide al TC un fallo favorable a la ley del catalán'. LV.
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03 12 94 'Per la llengua catalana1. Manifest d'Oniniui Cultural en resposta a la carta de la RAE adreçada
a Felipe González. AVÜI.

03 12 94 La Generalitat pacta amb el Ministeri de Cultura l'increment del cinema doblat al català. Nous
sistemes de quotes de pantalla i llicències de doblatge per incentivar el doblatge en català. LV.

03 12 94 'Per la llengua catalana'. Manifest d'Omnium Cultural en resposta a la carta de la RAE adreçada
a Felipe González. AVÜI.

04 12 94 'una noticia de alivio'. 'Cataluña respira después de conocer que la sentencia del Tribunal
Constitucional será favorable a la ley del catalán1. Algunes reaccions a la notícia per part de lingüistes
destacats. LV.

06 12 94 'Europa avala el català com a llengua universitària'. 'Els ministres d'Educació inclouen la llengua
catalana en el programa Sócrates per a estudiants1. AVUI.

13 12 94 El PSC es proposa 'Ampliar el consenso lingüístico a las organizaciones sindícales'. LV

15 12 94 'Tráfico recurre la sentencia que permite el carnet de conducir bilingüe1. Ha presentat recurs
davant del TSuprem contra la sentència del TSJC. LV

17 12 94 'Miembros de CADECA se encierran en la sede del PSC de Barcelona'. Protesten contra la actitud del
PSC en relació al tema del català. LV

19 12 94 'Pujol reitera que será necesario reformar el Estatut de Cataluña'. 'El líder nacionalista cree
que el texto autonómico catalán se basa en un "malentendido". LV.

19 12 94 'El 73,51 cree que no hay conflicto lingüístico'. Enquesta a LV. Política general. El \ s'ha reduït
en relació a la darrera enquesta.

2l 12 94 'Denuncia contra un cargo de prisiones por imponer el catalán en las cartas'. Presentada peí
sindicat CSI-CSIF contra el subdirector general de Presons de la Generalitat, perquè ha dictat una ordre
segons la qual els textos remesos des de la presó Model destinats al Dept. de Justícia es redactessin en
català.

23 12 94 El TC sentencia que la LNLC és constitucional. El TC avala tota la política lingüística de la
Generalitat pel seu propòsit de cohesió social. Extracte de la STC. Cronologia del procés. El TC accepta
que el català predomini a l'escola.

27 12 94 'Guillem Vidal (president del TSJC) aboga por una normalización lingüística lenta y sin traumas'.
LV

28 12 94 Resolució (DOGC 1991, 30.12.94). Convoca proves selectives per a ingressar en el cos de mestres
en places classificades per a funcionaris. S'hi preveuen proves escrites i orals tant de llengua catalana
com de llengua castellana amb caràcter eliminatori.

28 12 94 'Grupos de defensa del castellano critican la sentencia del TC1. Entitats: 'Acción Cultural Miguel
de Cervantes', 'Asociación de Profesores por el Bilingüismo', 'Asociación por la Lengua Española en la
Administración de Justicia' i la 'Coordinadora de Afectados en Defensa del Castellano (Cadeca)1. La STC no
resol els problemes lingüístics essencials de Catalunya.

29 12 94 'Asociación por la Tolerancia, contra l'aplicació de la llei del català1. El problema de la LNLC
es la seva aplicació. AVUI.
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30 12 94 'Vidal-Quadras se opone a la reforma de la ley del catalán'. LV.

30 12 94 'Guitart reprèn les negociacions per actualitzar la llei del català'. 'El govern vol enllestir el
1995 la reforma de la normativa'. AVUI. 'Vidal-Quadras rebutja en solitari modificar el text al·legant que
"reobriria el conflicte lingüístic".

31 12 94 'El PSC no vol canviar ara la llei de normalització del català'. Declaracions d'Antoni Dalmau.
Riera (1C) es va mostrar molt safisfet per la represa del procés de reforma. AVUI.

03 01 95 'Vidal-Quadras qüestiona el català com a llengua pròpia de Catalunya1. AVUI.

11 01 95 'El PP recorre l'obligació legal dels jutges de conèixer el català1. 'Els conservadors al·leguen
que és part del "xantatge" de Pujol a González1. AVUI.

13 01 95 'El PSC considera satisfactori l'esborrany del pla sobre el català1. AVUI.

14 01 95 'La Generalitat planifica el uso social del catalán'. 'El proyecto, en fase de consulta con la
oposición, tiene un plazo de desarrollo de 10 años'. 'La Generalitat prepara 300 medidas para fomentar el
uso del catalán entre los adultos'. 'El plan pretende consolidar el uso habitual del catalán en la
Administración, en especial en la de justicia, pero casi no incluye recomendaciones en el campo de la
enseñanza'. LV. Reniu explica que, aquesta setmana, el Consell d'Administració del CUL ha canviat el sistema
de finançament.

25 01 95 'El Govern reanudará en marzo la reforma de la ley del catalan, paralizada durante 1994'. LV.

01 02 95 '1C reclama la reforma de la llei de normalització lingüística'. AVÜI.

08 02 95 'Vidal-Quadras demana restablir el diàleg amb Pujol, però amb condicions'. Les condicions giren
al voltant de la reforma de la LNLC. AVUI.

12 02 95 'Pujol avisa el PP que el català és irrenunciable per poder col·laborar1. AVUI

14 02 95 'Els advocats de Catalunya fan pinya davant la nova ofensiva del PP en contra de la llengua'. 'El
Col·legi d'Advocats de Catalunya va sortir ahir en defensa de l'ús del català als tribunals i va fer pinya
contra el recurs del PP, que s'hi oposa'. AVUI.

15 02 95 'El PP mobilitza grupuscles contra la normalització del català a la justícia'. 'Avalaran el recurs
que ha presentat el partit'. 'La Asociación por la Lengua Española, Cadeca i la Miguel de Cervantes obren
contactes'. AVUI.

16 02 95 'El presidente del TSJC cree constitucional la ley recurrida por el PP'. LV.

16 02 95 'Belloch dice que la ley del poder judicial es "indudablemente constitucional"'. El País.

16 02 95 'Aznar acusa Pujol d'enganyar i manipular el recurs del PP'. 'Vidal-Quadras afirma que Ciü pretén
crear un sistema judicial independent integrat per "jutges amics". AVUI.

16 02 95 'El President del TSJC creu que el recurs del PP no prosperarà'. AVUI.

17 02 95 'Justicia pide una actitud abierta hacia el catalán, pero garantiza la traducción'. 'El presidente
del TC afirma que es sensato que los jueces aprendan catalán'. El País.

17 02 95 'Pinero veu normal que els jutges a Catalunya entenguin el català'. És el president del TC. AVÜI.
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17 02 95 'Gispert [consellera de Justícia] afirma que el PP rechaza la política lingüística1. LV.

17 02 95 'El PP catalán no acepta las acusaciones de anticatalanidad'.

18 02 95 'Villarejo dice que la fiscalía defenderá con beligerancia el uso del catalán en la justicia'. LV.

20 02 95 'La Asociación pro castellano en la justicia apoya al PP1. LV.

05 03 95 'El Gobierno impide que el DNI se redacte en idiotas diferentes al castellano'. El País. Es una
resposta al PNB.

07 03 95 El Govern de la Generalitat aprova el Pla General de Normalització Lingüística. 'El nou pla de
normalització del català rep el primer vist-i-plau'. 'El Consell Social de la Llengua analitza la política
a seguir per consolidar l'ús públic de l'idioma1. AVUI.

07 03 95 'La Generalitat gastó 5.800 millones en la NL durante 1994'. Despesa en el conjunt de departaments.
'Todos los partidos, menos el PP, apoyan el Plan de NL'. El País.

18 03 95 'Arias Salgado rompe la estrategia conciliadora del PP contra el idioma1. 'Aleix Vidal-Quadras
defendió ante la comisión permanente del PP catalán la necesidad de enfatizar los puntos de coincidencia
con el plan de NL y dejar en segundo término las discrepancias'. LV.

20 03 95 '"M'agradaria que el PP donés proves del seu "aggiornamento" de la seva reflexió sobre el català1".
Entrevista a Miquel Reniu, director general de PL. "L'adjectiu "pròpia" no es pot aplicar a la llengua
castellana". AVUI.

23 03 95 'Pujol defiende una política lingüística "sin coacciones". '"La convivencia es básica. Lo es tanto
que la política de recuperación del catalán se le tiene que subordinar". '"Los derechos individuales no
se tocan. Esto da garantías a los catalanohablantes y a los castellanohablantes". 'Pujol afirma que la
política lingüística persigue un bilingüismo igualitario1. El País. 'Pujol adverteix que la normalització
del català encara no es irreversible'. 'Afirma que 1'únic límit del procés és evitar coaccions contra la
convivència'. AVUI. 'L'hora del bilingüisme1. Discurs íntegre del president Pujol sobre la política
lingüística, reproduit a El País (30.03.95).

23 03 95 'Aznar se reúne hoy "en privado" con la dirección del Institut d'Estudis Catalans'. El País.

23 03 95 'El Parlament reclamará hoy por unanimidad que el carnet de conducir se imprima también en
catalán1. El País.

24 03 95 'Ángel Colom arremete contra Pujol por su defensa del bilingüismo'. 'Aznar pide que el presidente
aplique la política lingüística que defiende1. El País.

24 03 95 'El PSC afirma que Jordi Pujol se acerca a sus tesis sobre el catalán'. '1C y ERC rechazan la
posición del presidente sobre la normalización'. LV.

25 03 95 'Pujol pone la ley del catalán como ejemplo de bilingüismo'. LV.

25 03 95 'Pujol respon a Aznar que no és ell qui ha de mirar de no crear tensió amb la llengua'. 'Li recorda
que la Generalitat porta anys demostrant "bona voluntat" i "eficàcia". AVUI.

28 03 95 'El PP apoya con reservas el plan de normalización lingüística'. 'Los populares no han variado de
política tras la reunión con Pujol'. LV.

28 03 95 'El PP català demana renegociar aspectes del pla de normalització', 'contra els punts suposadament
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coactius del pla de normalització'. AVUI.

29 03 95 'Vidal-Quadras reforçarà l'ofensiva lingüística en les eleccions catalanes1. 'Troba "innecessari"
i "superflu" el pla de normalització'. AVUI.

05 04 95 'La immersió lingüística no provoca queixes al Síndic'. 'No ha provocat cap queixa el 1994'. AVUI.

09 04 95 '"El TC amaparó la normalización del catalán, no la marginación del castellano"1. Entrevista a
Miguel Rodríguez Pinero, president sortint del TC. LV.

10 04 95 'El CGPJ donarà preferència per anar a una autonomia a aquells jutges que en dominin la llengua'.
'Projecta un reglament que prioritzarà el coneixement de català, euskera i gallec'.AVUI.

21 04 95 'El president de la FECAC critica la política lingüística'. AVUI. Defensa el dret a elegir la
llengua docent.

16 05 95 'El Senat reclama igual promoció per a totes les llengües oficials'. AVUI.
i-

17 05 95 'El PP reconsidera la intenció de polemitzar sobre la llengua al Senat'. 'Renuncia a crear una
? comissió de seguiment dels idiomes'. AVUI.
•»
¿ 22 05 95 'El manifiesto en favor del castellano recoge 50.000 firmas'. El País. Aquest manifest és promogut
/ per 1'Asociación por la Tolerància y contra la Discriminación. A la roda de premsa hi havia representants
j de 1'Asociación de Profesores por el Bilingüismo, í de Cadeca.

-. \

..'i 16 05 95 'El PSC s'oposa a modificar la llei de normalització1. Presa de posició arran de la celebaració
f \ d'una reunió de la Comissió de Cultura del Parlament de Cultura el 15.05.95. AVUI.
w,
r- 18 06 95 'El Supremo anula el acuerdo que premia a los jueces que sepan catalán1. El País. Es tracta d'una
; ;| sentencia en relació al recurs presentat per alguns jutges i magistrats contra un acord del Consell General
4 del Poder Judicial pres l'octubre de 1991 en virtut del qual valorava en 6 anys d'antiguitat el coneixement
t"' de la llengua oficial de la Comunitat autònoma.
'-1
.,, 17 07 95 "El Supremo ratifica la validez jurídica de la ley de normalización del catalán en la educación"

(LV, 14.7.95). Ratifica la plena legalitat del Decret i l'Ordre que desenvolupen la LNLC, en el sentit
' '. d'allò dictaminat pel Tribunal Constitucional a la Sentència del 23 de desembre de 1994.
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