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PLATAFORMA UNIVERSITÀRIA PEL CATALÀUPF 
 

Aquest  informe  pretén  explicar  als  grups  parlamentaris  què  és  la  PUC  i 
quines accions està duent a terme dins la Universitat Pompeu Fabra. 

Des  de  la  PUC  ens  mostrem  preocupats  pels  últims  esdeveniments 
protagonitzats pel  govern de  la UPF en  relació al  foment del  català.  Per 
això en la part final de l’informe repassem les últimes mostres de rebuig 
per part del  rectorat a  la  llengua del país  i  la  repercussió mediàtica que 
això ha tingut a la premsa espanyola. 

Us emplacem a consultar amb regularitat la nostra pàgina web on podreu 
trobar informació actualitzada sobre ela situació del català a la UPF. 

Per a qualsevol qüestió queden a la vostra disposició.  

 

Eduard Herrmann: 627 48 85 42 

Roger Melcior: 629 91 31 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la primera part de l'informe hi trobareu l'activiatat que 
ha anat desenvolupant la PUC des de la seva creació així com 
també informació sobre el context lingüístic de la UPF. 

Al final de l'informe hi podeu trobar informació sobre la 
política lingüística portada a terme pel govern de la UPF en 
els darers mesos així com també les demandes que 
presentem com a assosciació als grups parlamentàris. 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1. L’associació 
 

La  Plataforma  Universitària  pel  Català  (PUC)  és  una  associació  estudiantil 
implantada  a  la  Universitat  Pompeu  Fabra  amb  l’objectiu  de  promocionar  la 
llengua  i  cultura  catalanes  en  l’àmbit  universitari.  L’activitat  de  la  PUC  se 
centra  en  dos  àmbits  principals.  D’una  banda  promociona  la  llengua  catalana 
mitjançant la realització d’activitats culturals com ara conferències, actes lúdics o 
premis.  D’altra  banda,  la  PUC  treballa  per  tal  d’aconseguir      una  major 
normalització  del  català  en  tot  l’àmbit  universitari;  per  aquest motiu  es  dialoga 
amb el personal docent i els estudiants per tal que s’empri la llengua catalana amb 
normalitat. 
Des  de  la  PUC  s’incentiva  al  professorat  no  catalanoparlant  a  fer  un  esforç  per 
emprar la llengua catalana a l’aula, i es fa un reconeixement a aquells que ho fan. 
Des  del  curs  2007‐2008  la  PUC posa  a  disposició  dels  estudiants  de  la UPF  una 
nova eina, per tal de garantir el compliment dels drets lingüístics dels estudiants. 
Aquest servei, el SIL (Servei d’Intermediació per  la Llengua) vol ser un mitjà per 
tal de resoldre situacions en que es vulneren els drets lingüístics dels estudiants. 
 
2. Història 
 
La  PUC  neix  l’any  2005,  fruit  de  la  preocupació  d’un  grups  d’estudiants 
d’Economia  i  d’Administració  d’Empreses,  al  comprovar  la  pobra  presència  del 
català al llarg de tota la docència rebuda durant la llicenciatura.  
En un país on la llengua es troba en una situació plena de normalització lingüística, 
des de la PUC es va considerar que la Universitat havia de ser pionera i modèlica 
en aquest procés, degut a la seva important tasca cultural, social i educativa. 
Actualment la PUC compta amb estudiants de diverses carreres i cursos de la UPF i 
està  oberta  a  tota  la  comunitat  universitària  amb  sensibilitat  i  interès  per  a  la 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llengua i la cultura catalanes. 
 
3. Ubicació i composició 
 
La Plataforma Universitària pel Català centra la seves activitats en els Campus de 
la  Universitat  Pompeu  Fabra.  Principalment  la  seva  activitat  es  desenvolupa  al 
campus de Ciutadella. 
La Plataforma és oberta a tota la comunitat universitària. Actualment la componen 
estudiants de diversos estudis i graus de la UPF. 
L’associació disposa d’un espai per a realitzar reunions, emmagatzemar material i 
altres  funcions  al  Campus  de  la  Ciutadella.  Aquest  ha  estat  proporcionat  per  la 
universitat mitjançant el servei SACU.   

 
 

4. Perfil sociolingüísitic de l’entorn 
 

La UPF es defineix  com una universitat  catalana multilingüe  i  amb clara vocació 
internacional. En conseqüència, s’hi compten tres llengües de comunicació i treball 
acadèmic: el català (llengua pròpia i oficial), el castellà (cooficial) i l’anglès. Alhora, 
el francès i l’alemany, i altres llengües com ara el xinès, el japonès o el rus, també 
poden sentir‐se a les aules de diversos dels nostres estudis. 

Per mostrar la situació sociolingüística de la universitat utilitzarem dades oficials 
de la UPF. Aquestes són les dades globals de l’evolució global de l’ús de la llengua 
catalana en la docència a la UPF: 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Aquestes són les dades globals, però convé tenir en compte que l’ús de la llengua 
catalana pot variar molt en funció de la facultat de la qual parlem. Aquestes són les 
dades  lingüístiques  de  la  docència  dels  estudis  de  primer  i  segon  cicle  del  curs 
2005‐2006: 

 

Malauradament,  aquesta  darrera  taula  no  reflecteix  l’important  increment  del 
castellà  dels  darrers  dos  anys  en  algunes  carreres.  Cal  tenir  en  compte  que  el 
darrer  curs  2007‐2008,  en  carreres  com  Economia  o  Administració  i  Direcció 
d’Empreses,  l’ús  del  català  (41’56%)  s’ha  vist  per  primera  vegada  superat  pel 
castellà (44’48%).  

A la PUC no ens preocupa el creixement de l’anglès com a llengua docent (fet que 
trobem positiu per a la formació dels estudiants i per a la internacionalització de la 
Universitat),  sinó  que  aquest  increment  vagi  exclusivament  a  costa  del  català. 
D’altra banda, la tendència que marquen les estadístiques és clara: hi ha hagut una 
disminució del 20% de català en els últims 17 anys, sense que l’ús de l’anglès hagi 
augmentat significativament dins el percentatge global de classes. 

Moltes  raons  expliquen  aquesta  tendència.  En  primer  lloc,  el  gran  nombre  de 
professors de nacionalitat estrangera empleats a la UPF. La rotació és molt alta, de 
manera que molts treballen a la Universitat per un període d’alguns anys. La gran 
majoria no aprenen el català en  la seva estada a  la UPF  i  realitzen  les classes en 
castellà  o  en  anglès.  De  fet,  la  UPF  no  fa  cap  reconeixement  als  professors  que 
aprenen el català i tampoc ofereix cap mena d’incentiu per tal que els nouvinguts 
l’aprenguin.  

En conseqüència, els estudiants ens trobem cada vegada més amb professors que 
no  entenen  el  català.  No  cal  dir  que  aquesta  situació  és  totalment  incompatible 
amb el dret dels estudiants a expressar‐se a  classe,  als  treballs  i  als exàmens en 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qualsevol  de  les  dues  llengües  oficials,  que  és  el  que  estableix  la  normativa 
reglamentària i legal vigent1.  

La  majoria  de  casos  de  vulneració  de  la  normativa  lingüística  de  la  Universitat 
solen  ser  de  caràcter  subtil.  Per  exemple  no  es  prohibeix  que  els  alumnes 
entreguin les pràctiques en català, cosa que vulneraria greument la normativa de 
la pròpia Universitat, però si que es recomana per respecte a tercers o perquè el 
professor coneix més bé la llengua, que les pràctiques s’entreguin en castellà. Des 
de  la  PUC  i  a  través  del  SIL  s’han  pogut  detectar  i  solucionar  alguns  d’aquests 
incompliments.  

Una  altra  de  les  raons  de  la  disminució  de  l’ús  del  català  és  la  gran  arribada 
d’estudiants  estrangers.  La  problemàtica  entorn  els  estudiants  en  programa 
Erasmus i la realització de les classes en català és i serà cada dia més habitual a les 
nostres  universitats.  Per  aquesta  raó,  sempre  hem  defensat  que  és  necessari 
mantenir  una  postura  ferma  respecte  la  llengua  de  la  docència,  abans  que  la 
situació  es  generalitzi  amb  la  implantació  de  l’Espai  Europeu  d’Ensenyament 
Superior i l’augment dels intercanvis.  

Segons  la  informació  a  la  qual  hem  pogut  accedir,  els  estudiants  en  estades 
d’intercanvi  a  la  UPF,  quan  es  matriculen  saben  en  quin  idioma  es  realitzarà 
l’assignatura. Per tant, aquests alumnes gaudeixen d’un privilegi del qual els altres 
no disposem. Tot i això, molts d’ells, quan les classes comencen en català, demanen 
el canvi al castellà. Aquesta qüestió acaba generant la majoria de conflictes sobre 
la  llengua  a  les  classes  i  es  sol  resoldre  en  funció  de  les  conviccions  de  cada 
professor. Aquesta petició, seria  inimaginable en altres països amb llengües molt 
menys  parlades.  Evidentment,  aquesta  és  una  situació  frustrant  per molta  gent, 
que veu com per una persona o dues es canvia la llengua de tota la classe. 

Recentment, amb l’ànim de revertir algunes de les situacions descrites, la UPF ha posat les 
bases per a una convivència harmònica de les llengües a la Universitat, i ho ha fet establint 
un marc d'actuació i dibuixant un horitzó de multilingüisme a curt i a mitjà termini, en els 
termes previstos  en el Pla d'Acció pel Multilingüisme a  la UPF, que es  va  aprovar  cap a 
finals del curs 2006‐2007 i que s'ha començat a aplicar a partir del curs 2007‐2008.  

El pla s’articula, entre d’altres principis, d’acord amb el concepte de seguretat lingüística: 
la  informació  sobre  la  llengua  de  la  docència  ha  de  ser  pública,  accessible  a  tothom  i 
vinculant,  i  al  llarg  de  tota  la  activitat  acadèmica  no  es  pot  canviar  la  llengua  de  la 
docència  que  s'hagi  fet  pública  en  el  seu  moment.  Certament,  saber  en  quina  llengua 
s'imparteix una assignatura proporciona seguretat al professorat i a l'alumnat respecte a 
la  situació  lingüística  que  es  donarà  a  l'aula.  Aquesta  certesa,  aquesta  transparència 
respecte  a  la  situació  lingüística  a  l'aula,  que  anomenem  seguretat  lingüística,  té  una 
importància  cabdal  per  al  bon  funcionament  de  la  institució  i  per  poder  oferir  un  bon 

                                                        
1 Estatut d’Autonomia de Catalunya, Llei d’Universitats de Catalunya, Llei de Política Lingüística , Reglament de 
regulació i foment de l’ús del català a la Universitat Pompeu Fabra , Pla d’Acció pel Multilingüisme a la UPF.  
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servei  als  estudiants.  I  en  aquests  moments  és,  a  més,  una  condició  del  Departament 
d'Innovació,  Universitats  i  Empresa  de  la  Generalitat  de  Catalunya  en  el  sistema 
d'atorgament de finançament variable en relació amb les llengües.  

A través de la Comissió de Política Lingüística de la UPF, on hi ha present el Vicerectorat 
competent  i  representants  de  les  diverses  facultats  i  del  col·lectiu  d’estudiants,  la  PUC 
treballa  per  tal  que  el  PAM  s’implementi  d’acord  amb  els  seus  postulats  i  per  tal  que 
s’aprovin  mesures  que  garanteixin  una  aplicació  efectiva  de  la  normativa  lingüística 
nacional.  

 
5. Estructura orgànica i funcionament 
 
 
La base de l’associació és tota la comunitat universitària de la UPF.  Malgrat això la 
PUC  disposa  d’una  estructura  orgànica,  que  té  com  a  finalitat  l’assoliment  dels 
objectius i polítiques plantejades en les reunions. 
Cada  una  de  les  persones  que  formen  part  de  l’estructura  adquireixen  una 
responsabilitat,  d’acord  amb  l’Estaut  intern  que  regeix  el  funcionament  de  la 
plataforma. 
 
President: 
a)  Dirigir  i  representar  legalment  l'associació,  per  delegació  de  l'Assemblea 
General i de la Junta Directiva. 
b)  Presidir  i  dirigir  els  debats,  tant  de  l'Assemblea  General  com  de  la  Junta 
Directiva. 
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d'empat. 
d)  Establir  la  convocatòria  de  les  reunions  de  l'Assemblea  General  i  de  la  Junta 
Directiva. 
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l'associació. 
f) Les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el deleguin 
l'Assemblea General o la Junta Directiva. 
 
Secretari:  
El  secretari  ha  de  custodiar  la  documentació  de  l'associació,  aixecar,  redactar  i 
signar  les  actes  de  les  reunions  de  l'Assemblea  General  i  la  Junta  Directiva, 
redactar  i  autoritzar  els  certificats  que  calgui  lliurar,  i  també  portar  el  llibre  de 
registre de socis. 
 
Secretari adjunt: 
La funció del secretari adjunt és donar suport al secretari així com també a altres 
mebres de la junta segons les necessitats. 
 
Tresorer: 
El  tresorer  té  com  a  funció  la  custòdia  i  el  control  dels  recursos  de  l'associació, 
com també l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta 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un llibre de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga 
les  factures  aprovades  per  la  Junta  Directiva,  les  quals  han  d'ésser  visades 
prèviament  pel  president,    i  ingressa  el  que  sobra  en  dipòsits  oberts  en 
establiments de crèdit o d'estalvi. 
 
Vocalia a la Comissió de Política Lingüística: del Vicerectorat 
Des de la creació de la Comissió de Política Lingüística la PUC hi ha estat présent 
mitajnçants  els  vocals.  Aquests,  actualment  dos,  són  el  nexe  d’unió  entre  on  es 
prenen  les  descions  en  relació  a  la  llengua  a  la  UPF  (Vicerectorat  de  Promoció 
Lingüística)  i  la  Plataforma.  Transmeten  queixes  i  propostes  al  Vicerectorat  i 
paral·lelament  informen a  l’associció de  les descions  i  les politques empeses pel 
Vicerectorat. 
 
Vocalies: 
Són les encarregades de dur a terme tasques específiques decidides a les reunions. 
 
Representants claustrals: 
Els membres de la Plataforma Universitària pel Català participen en els òrgans de 
representativitat del centre com el consell d’estudiants. En les darrers eleccions al 
claustre de la Universitat vam aconseguir representativitat encapçalant en numero 
de vots les facultats d’Economia (el nostre candidat va ser el més votat), de Dret (2 
representants,  ambdós  els  més  votats)  i  Ciències  Polítiques  (1  representant, 
segona  més  votada).  Els  resultats  van  demostrar  que  la  nostra  associació  està 
consolidada dins la vida universitària de la UPF i que ha sabut trobar‐se un gruix 
de  suport  social  que  pot  garantir  l’èxit  dels  projectes  que  es  plantegi.  Com  a 
associació amb representativitat al Claustre podem fer sentir les nostres queixes i 
propostes al Consell d’Estudiants quan aquest  es  reuneix en Assemblea, presidit 
pel rectorat de la UPF.  
 
6. Finalitats de l’associació 
 
 
1. Defensar, fomentar i assolir el dret a l’ensenyament universitari en català. 
2.  Integrar  tota  la  comunitat  universitària  (estudiants,  professors  i  Personal 
d’Adminsitració i Serveis) en la defensa del català. 
3. Comunicar i conscienciar a la comunitat universitària sobre l’estat de la llengua 
catalana en general i especialment en l’àmbit universitari. 
4. Afavorir la comunicació i coordinació entre les diferents carreres, promocions i 
cursos de tots els estudis impartits en la universitat. 
5. Com a associació democràtica, apolítica i sense ànim de lucre estarem oberts a 
col·laborar  amb  qualsevol  altra  organització  (política  o  no,  privada,  pública…) 
afina als nostres objectius. 
6. Integrar els no‐catalanoparlants a la llengua catalana apropant‐los a la cultura i 
facilitant‐ne el seu coneixement amb la promoció de diferents activitats. 
7.  Mitjançant  els  òrgans  i  canals  establerts  per  la  UPF  estar  amb  permanent 



Informe grups parlamentaris PUC/Novembre de 2008 

www.puc.cat                                                                                             pàgina 9 

contacte amb el rectorat i el vicerectorat competent en política lingüística. 
 
En  definitiva,  l’àmbit  d’actuació  de  l’associació  és  la  llengua  catalana  i  la  seva 
cultura i restringirem tota activitat a aquestes qüestions. 

 
7. Les estratègies: àmbits d’actuació 
 
7.1. Introducció 
Vivim en un país bilingüe a on català i castellà són conjuntament oficials, però a on 
es reconeix un estat de normalització lingüística (i per tant a on hi ha una llengua 
forta que va prenent terreny inexhorablement a  la més dèbil). Per tant, entenem 
que  això  comporta  aplicar  mesures  que  afavoreixin  i  legitimin  la  discriminació 
positiva  en  favor  de  la  llengua més  feble.  En  el  nostre  cas  doncs,  entenem  que 
estem a favor de la discriminació del castellà a favor del català en el que es refereix 
a l’àmbit universitari i totes les nostres estratègies i fins ho tindran en compte. 
 
Les nostres actuacions es centren en: 
 

a) La reclamació del dret de docència en català per via de les 
activitats més variades, actuant però sempre des del respecte a 
tothom, i explicant-nos mitjançant el diàleg i l’argumentació. Aquest 
és l’objectiu del Servei d’Intermediació per a la Llengua (SIL).  
Introducció 
 
El Servei d’Intermediació per la Llengua neix el gener del 2007 com un dels pilars 
bàsics de l’activitat de la PUC. Al cap de poc temps de crear la PUC varem observar 
la necessitat de crear un ens específic que permetés vehicular les queixes d’aquells 
estudiants, que sense estar dins de l’organització, veiessin vulnerats els seus drets 
a utilitzar el català. La nostra tasca consisteix en estudiar els casos i anar a parlar 
amb  el  professor/a  per  resoldre  el  conflicte,  conservant  sempre  l'alumne  en 
l'anonimat. D’aquesta manera l’alumne s’estalvia el compromís o el greuge que pot 
suscitar haver de queixar‐se personalment al professor.  
 
A gener de 2008, el SIL es va adaptar als canvis que hi ha hagut a  la Universitat, 
amb l’aprovació del citat PAM. S’ha tingut en compte l’experiència del primer any i 
s’han  fet  els  retocs  pertinents  per  tal  que  l’activitat  que  es  desenvolupa  al  SIL 
transcendeixi la PUC i arribi al Vicerectorat de Promoció Lingüística. L’objectiu és 
treballar per evitar que es puguin repetir situacions similars en un  futur. D’altra 
banda,  el  SIL  s’ha  obert  no  només  a  les  queixes  dels  estudiants,  sinó  també    a 
propostes, suggeriments o notificacions d’incompliments. En resum, a més a més 
de ser un mecanisme per denunciar la vulneració de drets lingüístics, el SIL esdevé 
també  un  instrument  per  vetllar  pel  compliment  del  PAM,  des  d’on  es  fan 
propostes constructives per a  la millora de  la situació de  la  llengua catalana a  la 
Universitat. 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Per últim, el passat mes de maig, amb el suport de la PUC, la Comissió de Política 
Lingüística de la UPF va aprovar la creació d’un gestor d’incidències lingüístiques 
oficial i depenent del Vicerectorat, a través del portal de les llengües de la UPF. La 
creació d’aquest gestor és perfectament compatible amb el paper del SIL, que es 
podrà centrar en  la  resolució dels  supòsits més  senzills  en els quals  les parts es 
posin d’acord fàcilment, remetent els casos més greus al Vicerectorat per tal que 
prengui les decisions corresponents d’acord amb les seves potestats. 
 
Descripció 
El Servei d’Intermediació per la Llengua és vehiculat a través d’un formulari que es 
troba a la pàgina web de la PUC (www.puc.cat/sil). D’aquesta manera, els alumnes 
ens poden  fer  arribar propostes  sobre  com millorar  la  relació  entre  estudiants  i 
professors en l’aspecte  lingüístic  i enviar‐nos queixes respecte  incompliments de 
la normativa lingüística detectats o sobre vulneracions dels seus drets lingüístics a 
les aules.   
Aquest  últim  supòsit  és  d’especial  importància.  Permet  que  els  estudiants  que 
hagin viscut en primera persona un conflicte de caire lingüístic a les aules (canvis 
d'idioma  il·lícits,  no  acceptació  de  treballs  en  català,  exposicions,  etc.)  puguin 
contactar amb nosaltres, que ens hem assessorat respecte la normativa lingüística 
de la UPF. El protocol seguit és el següent: 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1. Recepció de  la queixa: en cas de recepció via  formulari,  es  concerta una cita 
amb l’alumne. 
 
   2.  Trobada  amb  l’alumne al  despatx:  en  aquesta  trobada  es  tracta de  recopilar 
tota la informació de l’assignatura, del professor i el motiu de la queixa. S’avaluen 
els motius per  tal de detectar si efectivament hi ha hagut un  incompliment de  la 
normativa vigent sobre llengües. 
 
   3.  Enviament  d’un  correu  electrònic  en  nom  de  la  PUC  al  professor  de 
l’assignatura: en aquest e‐mail presentem la nostra associació, exposem la queixa 
de l’alumne i informem al professor sobre la visita que li farem a l’hora de consulta 
dels alumnes (en cas que resulti necessari). 
 
   4.  Enviament  paral·lel  a  la  resta  de  membres  de  la  PUC:  s’envia  un  correu 
electrònic  informatiu  a  tots  els  membres  del  procés  de  queixa  obert.  A  partir 
d’aquest  moment,  se’n  parla  conjuntament  a  l’assemblea  i  es  decideix  quines 
persones es fan càrrec d’aquest procés. 
 
   5.  Preparació  de  la  trobada  amb  el  professor:  les  persones  responsables  de  la 
queixa  preparen  la  reunió  amb  el  professor.  S’ha  d’examinar  cada  cas 
individualment. No obstant, hi ha una part d’arguments que poden ser comuns en 
tots els casos. 
 
   6. Trobada amb el professor: en cada cas s’actua de forma diferent. No obstant, 
sempre  se  li  presentarà  la  queixa  rebuda,  tot  contextualitzant  el  problema  i 
informant‐lo sobre la situació lingüística del català a la Pompeu. 
 
   7. Reunió de la PUC: posada en comú dels resultats de la reunió amb el professor. 
Segons el que s’hagi assolit, es consideraran quins han de ser els següents passos. 
          o Reunió  amb el cap d’àrea o degà 
          o Informació al Vicerectorat de Promoció Lingüística a través del seu gestor 
d’incidències. 
          o Altres (cartes als diaris, campanyes, etc.) 
 
   8. Redacció d’un informe final i comunicació a l’alumne: finalment, les persones 
que han portat el procés presentaran un informe final a la següent assemblea de la 
PUC i comunicaran a l’alumne afectat els resultats obtinguts. 
 
  
En tot moment, mantenim l’alumne informat de l’estat en el qual es troba la seva 
queixa. Es procura que la resolució sigui tan ràpida com sigui possible. 
 
La  recent  creació  del  gestor  d’incidències  oficial  del  Vicerectorat  de  Promoció 
Lingüística  comportarà que d’aquells  supòsits més difícils  ‐en els quals  faci  falta 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contactar amb instàncies superiors‐ se’n pugui ocupar el Vicerectorat, revestit de 
l’autoritat que li correspon.   
 
Finalment,  les  queixes  i  suggeriments  rebuts  es  recullen  trimestralment  en  un 
informe conjuntament amb altres  incompliments de  la normativa  lingüística que 
els  membres  de  la  PUC  hagin  pogut  detectar  i  es  fan  arribar  al  Vicerectorat 
competent  en  matèria  de  llengües,  el  Vicerectorat  de  Promoció  Lingüística.  En 
aquest informe, la PUC també introdueix propostes per tal de millorar la situació 
del català a la universitat.   
 
Conclusions 
 
La creació del SIL ha estat una iniciativa molt ben considerada per la Universitat. 
Malgrat això, el cert és que la incidència del SIL ha estat baixa (entorn deu queixes 
l’any). Davant aquesta situació la PUC va iniciar un procés de reflexió i va introduir 
els esmentats canvis a gener del 2008.   
 
Entre els aspectes negatius que es van detectar cal destacar:  
 
 

 
 
Davant aquesta situació es va decidir renovar i ampliar el servei. Es van prendre 
les següents mesures:  



Informe grups parlamentaris PUC/Novembre de 2008 

www.puc.cat                                                                                             pàgina 13 

 
 
 
Des de la PUC considerem que els canvis han estat positius. No obstant, encara és 
aviat per valorar‐ne els resultats. En tot cas estem satisfets d’oferir un servei que 
considerem  que  és  necessari  per  tal  que  els  estudiants  puguin  defensar  la 
presència del català a les aules de la universitat.   
 
Exemples de casos resolts pel SIL: 
 
         1. En una classe de la Universitat Pompeu Fabra, un professor va anunciar als 
alumnes que els treballs ‐que representaven un 25% de la nota‐ només es podien 
entregar  en  castellà.  La  raó  que  va  donar  el  professor  va  ser  que  en  el  món 
professional tot s’ha de fer en castellà. 
 
            Un dels alumnes de la classe va contactar amb el Servei d’Intermediació per 
la  Llengua  per  demanar‐nos  si  podia  entregar  el  treball  en  català.  Tal  i  com 
estipula  la  normativa  vigent,  els  alumnes  tenen  dret  a  expressar‐se  ‐oralment  o 
per escrit‐ en la llengua oficial que desitgin, sense que això mai els pugui suposar 
cap perjudici. Des de la PUC varem contactar amb el professor explicant‐li aquesta 
realitat i li varem demanar una rectificació. El professor va reconèixer el seu error 
i  va  rectificar davant  tots  els  alumnes dient que podien  entregar  el  treball  en  la 
llengua que més desitgessin. 
 
         2. En una classe de la Universitat Pompeu Fabra un professor va anunciar als 
alumnes que les exposicions orals que havien de realitzar les fessin en castellà, per 
respecte a tres estudiants de procedències diverses. En cas que els estudiants del 
públic volguessin fer alguna intervenció també ho haurien de fer en castellà. En el 
programa  d’aquest  curs  estava  anunciat  que  les  classes  es  realitzarien 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indistintament en català o castellà. 
 
            Dues alumnes van contactar amb el  SIL per demanar‐nos  si podien  fer  les 
exposicions en català. Des de la PUC varem contactar amb el professor explicant‐li 
que no es podia obligar als alumnes a expressar‐se en castellà, d’acord amb el que 
disposa la normativa vigent. També li varem recordar que la Llei d’Universitats de 
Catalunya  estableix  que  la  presència  d’estudiants  estrangers  no  ha  d’anar  en 
detriment de l’ús del català a les universitats. El professor no va voler rectificar ni 
mantenir contacte amb nosaltres. Per aquesta raó varem informar d’aquest cas al 
degà de la facultat en qüestió, que es va comprometre a parlar amb el professor i el 
coordinador de  la  facultat per  tal d’evitar que aquestes situacions es  tornessin a 
repetir.  
 

b) Posar-nos en contacte amb tota la comunitat universitària per tal 
de conscienciar i coordinar-nos.  
Defensen l’ensenyament en català per a tot el territori, la PUC ha fomentat 
l’educació en llengua catalana a la Universitat mitjançant campanyes com "Cansat 
d’aixecar el braç", "Que no ens trepitgin la llengua!" o "Problemes amb la 
Llengua?". 

 

c) La promoció d’activitats culturals en favor de la llengua. 
La PUC realitza cada curs acadèmic un cicle de conferències, llur objectiu prinicpal 
és la promoció de la llengua i la cultura catalanes. 
Cicle de conferències 
Des dels seus inicis  la Plataforma organitza conferències a càrrec de personatges 
públics destacables per la seva tasca a favor del català i del país. 
Aquestes  conferències  se  solen  celebrar  en  una  periodicitat  trimestral  i  estan 
obertes a tota la comunitat Universitària. 
 
Pel curs 2005‐06 la PUC va comptar els següents ponents: 
‐ Albert Rossich, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona. 
‐ Lluís Cabrera, fundador del Taller de Músics i president del col·lectiu “Els Altres 
Andalusos” 
‐ Xevi Planas, periodista del diari “El Punt” i coordinador del Consell Editorial del 
Grup Enderrock 
‐ Lluís Garcia‐ Petit, membre del Centre UNESCO de Catalunya. 
  
 
Pel curs 2006‐07 es van dur a terme els actes següents: 
‐ Conferència sobre els 30 anys de les escoles La Bressola de la Catalunya Nord a 
càrrec del seu director General, Joan Pere Le Bihan. 
‐ Sessió informativa sobre la situació del Domini.cat amb Joan Francesc Gras i en 
Jordi Iparraguirre, president i director executiu de la Fundació puntCAT 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‐  Conferència  sobre  l’estat  actual  del  llibre  i  la  literatura  catalanes,  a  càrrec  de 
Vicenç Villatoro i Alfred Bosch, en el marc de l’any d’homenatge a Pompeu Fabra. 
‐ Conferència “El català als mitjans de comunicació” a càrrec de Víctor Alexandre, 
Olga López i Vicent Partal. 
A  més,  durant  aquell  curs,  la  PUC  va  preparar  un  sopar  per  als  estudiants 
d’Erasmus, col·laborà en l’organització d’un concert del cantautor Cesk Freixas i va 
participar en la Diada de la Solidaritat tot donant a conèixer la Bressola i els seus 
esforços per dur a terme l’escolarització en català a la Catalunya nord.        
  
 
Al llarg del curs 2007‐2008, les conferències celebrades foren les que segueixen: 
‐  Conferència “Volem Tots els Papers” a càrrec de Josep Cruanyes, portaveu de la 
Comissió per la Dignitat, on es tractà el tema dels papers espoliats per les tropes 
franquistes  després  de  la  Guerra  Civil  Espanyola,  els  anomenats  papers  de 
Salamanca.  
‐  Conferència  sobre  “Drets  Lingüístics  i  justícia”  a  càrrec  del  vocal  del  Consell 
General  del  Poder  Judicial  i  president  del  Cercle  d’Estudis  Sobiranistes,  Alfons 
López Tena. 
‐Conferència  sobre  “la  Solidaritat  Catalana  de  1906  i  el  seu  llegat”,  a  càrrec  de 
l’historiador Oriol Junqueras. 
‐Presentació  del  Programa  Voluntariat  per  la  Llengua  a  càrrec  del  Consorci  de 
Normalització Lingüística. 
‐Conferència  “Llengua  i  Nació”,  a  càrrec  de  Josep  Maria  Terricabras,  filòsof  i 
professor a la Universitat de Girona. 
Un  cop més,  la  PUC  va  dedicar  la  jornada  de  la  Solidaritat  a  la  promoció  de  La 
Bressola. 
  

d) La col·laboració amb qualsevol entitat pel que respecta els 
nostres fins. 
 
Des  de  la  PUC  s’uneixen  sinèrgies  amb  altres  entitats  que  tenen  en  comú  amb 
nosaltres la seva existència. Destacar per exemple la col·laboració amb l’Assosiació 
d’Amics de la Bressola, entitat que té com a finalitat donar suport a les escoles en 
llengua  catalana  de  la    Catalunya  nord.  També  s’han  establert  enllaços  amb  la 
Plataforma per la Llengua. Aquesta ens ha cedit la seva seu social de Barcelona per 
poder  establir  el  domicili  fiscal  de  forma  totalment  desinteressada.  La 
col·laboració però no acaba aquí. Des de la PUC es promociona aquesta associació 
en tots els seus actes. També caldria destacar la col·laboració amb el Departament 
de  la  Vicepresidència.  Des  de  la  PUC  i  amb  suport  de  la  Secretaria  de  Política 
Lingüística  del  govern  s’ha  impulsat  el  voluntariat  lingüístic  entre  la  comunitat 
universitària, per mitjà de la conferència d’un dels seus responsables. 
Mitjançant  la  pàgina  web  de  la  Plataforma,  s’intenta  donar  suport  i  acollida  a 
diverses accions i iniciatives que sorgeixen a favor de la llengua. Podriem destacar 
projectes com ara “la Calaixera” un espai temàtic de recursos en llengua catalana 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impulsat per l’ajuntament de Girona que té un enllaç permanent des del nostre lloc 
web.  
Dins  de  la  Universitat  Pompeu  Fabra  la  nostra  associació  coopera  amb  altres 
associacions i comissions que treballen a favor del català. 
 
 

e) El reconeixement dels esforços per aprendre i utilitzar la llengua, 
molt especialment per part dels professors de procedència 
estrangera. 
 

f) Donar a conèixer tota la informació possible sobre la situació de 
la llengua mitjançant estudis estadístics, difusió per via cartells, 
col·loquis, conferències, etc. 
Mitjançant  campanyes  informatives  amb  tota  mena  de  suports  (cartells,  panels 
informatius, web...) s’ha informat a la comunitat universitària dels drets lingüístics 
dins  la UPF  (PAM, Pla de Foment del  català, Principi de  seguretat  lingüística...)  i 
també dels drets lingüístics a nivell nacional (Llei de Política Lingüística de 1998, 
EAC...). 
 
7. Formes de finançament de l’organització 
 
Una de les principals limitacions que condiciona l’activitat de la nostra Plataforma 
és precisament el finançament. El fet que el finançamnat actual només es rebi des 
de  la Universitat  I  que  sigui més  aviat  escàs  ‐no  es pot disposar de  “fons‐coixí”‐ 
comporta que els membres de  la Plataforma  tinguin d’anar avançant  l’import de 
les activitats a realitzar durant el curs. 
 
Per tant trobariem actualmant dues formes bàsiques de finançamant: 
L’interna:  mitjançant  aportacions  dels  membres,  ja  sigui  amb  l’objectiu 
d’avançar‐se a les subvencions del SACU, o per cobrir una petita quota anual. 
L’externa: és la principal, i avui procedeix totalment de la partida pressuportària 
destinada per la Universitat (SACU) a aquest fi. 
 
 

8. SITUACIÓ ACTUAL DEL CATALÀ A LA UPF 

La PUC critica que la UPF no demani el nivell C de 
català als professors i acusa el rectorat de tenir poc 

interès en la llengua del país 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La  Plataforma Universitària  pel  Català  (PUC)  considera  que  el  rectorat  de  la 
Universitat  Pompeu Fabra  (UPF)  de Barcelona demostra  poc  interès  pel  català  i 
critica  que  es  desmarqui  de  l’acord  del  Consell  Interuniversitari  de  Catalunya 
(CIC),  que  dóna  les  eines  legals  perquè  les  Universitats  exigeixin  el  nivell  C  de 
català als professors fixos. La PUC denuncia que en els 15 anys de funcionament de 
la Universitat el català ha anat perdent pes en favor del castellà i l’anglès i acusa el 
rectorat  d’endarrerir  deliberadament  el  compliment  del  Pla  d’Acció  pel 
Multilingüisme  (PAM)  aprovat  recentment.  En  aquest  sentit  la  PUC  reclama  el 
compliment immediat del PAM i de l’acord del CIC i que la Universitat aposti per 
internacionalitzar‐se en català. 

  La PUC acusa al rectorat de la Universitat de no desenvolupar el PAM, el pla 
que  regula  els  usos  lingüístics  de  la  Universitat,    i  de  ser  ambigu  a  l’hora  de 
prendre  compromisos  amb  les  associacions  d’estudiants.  Aquest  pla  inclou  el 
concepte de seguretat lingüística, que vol dir que els professors i els alumnes estan 
obligats a entendre el català, el castellà i l’anglès, les tres llengües de treball de la 
Universitat,  i  que  poden  utilitzar  la  que  creguin  oportuna  a  les  classes  i  als 
exercicis acadèmics. Al mateix temps i abans que comenci el curs, el PAM obliga al 
professor a fixar en quina llengua es faran les classes prohibint qualsevol canvi un 
cop fixat l’idioma. 

Malgrat  les  bones  intencions  del  pla,  la  PUC  considera  que  el  rectorat  no 
està interessat en el seu desenvolupament ja que després d’un any de reunions, el 
seu desenvolupament és escàs  i no s’ha  fet  cap gran campanya de publicitat per 
donar‐lo a conèixer a alumnes i professors.  A més, la Plataforma denuncia que la 
Universitat transgredeix i desvirtua l’esperit de la seva pròpia legislació al no voler 
fixar  criteris  lingüístics  per  contractar  professorat.  La  PUC  també denuncia  que, 
tot i les obligacions del PAM, el curs va començar amb moltes assignatures sense 
llengua assignada. Segons la Plataforma amb aquesta ambigüitat és fàcil manipular 
les estadístiques d’usos lingüístics.  

La  PUC  considera  que  la  necessària  internacionalització  i  potenciació  de 
l’anglès com a  llengua  franca no ha d’anar en detriment del català. Per  la PUC  la 
Universitat  potencia  el  castellà  i  l’anglès  com  a  llengües  internacionals  perquè 
considera el català una llengua de segona, que no prestigia a la Universitat i amb la 
que  no  es  poden  donar  coneixements  especialitzats  i  de  qualitat.  La  Plataforma 
insta al rectorat a demostrar que això no és així i els demana que es presentin al 
món en català i sense complexos.  

  Per  altra  banda,  la  PUC  lamenta  que  el  rectorat  de  la  Universitat  hagi 
decidit desmarcar‐se de l’acord del CIC que dóna les eines legals per exigir el nivell 
C  de  català  els  professors  que  vulguin  ser  contractats  de  forma  fixa.  De  fet, 
atenent‐se  a  consideracions  legals  caldria  plantejar‐se  si  la  contractació  de  nou 
professorat a la UPF posterior a la firma de l’acord (11 de juny) és susceptible de 
ser impugnada per incompliment de la legalitat vigent. 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Finalment  la  PUC  lamenta  l’actitud  del  rectorat  en  tot  aquest  procés  i 
sobretot  critica  les  seves  formes  des  que  es  va  fer  públic  l’acord  del  CIC.  La 
Plataforma  considera  que  les  declaracions  a  la  premsa  del  rector  Joan  Josep 
Moreso i altres membres del seu equip no són la millor forma de crear un clima de 
col·laboració  i entesa amb els estudiants. Aquestes declaracions, a més,  s’han  fet 
en mitjans com el Mundo i l’ABC, clarament hostils i bel·ligerants contra la llengua 
catalana i els catalans.  

  En  una  d’aquestes  declaracions Moreso  va  afirmar  que  només  han  rebut 
felicitacions  per  la  seva  política  lingüística  i  que  les  persones  que  hi  estan  en 
contra  tenen  mala  fe,  ignorància  o  ambdues  coses.  La  PUC  considera  que  amb 
aquestes  afirmacions Moreso menteix  i  a més menysprea  i  insulta  a  tots  aquells 
que porten  temps  treballant de  forma  lleial  i  constructiva en  favor de  la  llengua 
catalana a la Universitat. La PUC lamenta aquesta desafortunada actitud i demana 
que el rectorat rectifiqui. 

Què demanem als grups parlamentaris?  
 
Drets irrenunciables segons la normativa de la UPF i les lleis del Parlament 
de Catalunya 
 
‐Dret  a  poder‐se  expressar  en  català  d’acord  amb  l’article  6.4  de    la  Llei 
d’Universitats de Catalunya (LUC) (1/2003 de 19 de febrer). L’apartat 1 d’aquest 
article  qualifica  la  llengua  catalana  com  a  llengua  pròpia  de  les  universitats  a 
Catalunya,  i  per  tant,  com  a  llengua  d’ús  normal  en  llurs  activitats.  La  PUC 
considera que com a llengua d’ús normal a les Universitats catalanes els estudiants 
de la UPF tenim el dret a emprar‐la de forma habitual i sense patir greuges. 
 
‐Dret  a una  comunicació  fluida en  català  amb el professorat. Per aquest motiu,  i 
d’acord  amb  l'article  6.4  apartat  4  de  la  LUC  considerem  imprescindible  que 
s’exigeixi el professorat docent un nivell de català mínim per tal que els alumnes 
puguin participar a classe o entregar pràctiques sense patir cap greuge compartiu. 
Actualment  ara  els  estudiants  que  volen  fer  ús  del  català  a  la  UPF  pateixen 
situacions  de  marginació  i  rebuig  per  part  del  Govern  d’aquesta  Universitat. 
Considerem  irrenunciable  l’acord  del  CIC  en  relació  a  l’exigència  del  nivell  c  (o 
equivalent) per a professorat fix de nova contractació, acord que, il·legítimament, 
la  UPF  se’n  va  desmarcar.  Demanem  al  Govern  que  utilitzi  les  eines  legals 
disponibles a fi efecte que la UPF compleixi l’acord del CIC, arribant si s’escau a la 
impugnació  de  l’oferta  pública  d’ocupació  publicada  des  de  la  data  en  que  ha 
entrat en vigència l’acord. 
 
‐D’acord  amb  l’article  6.4  apartat  5  de  la  LUC,  cal  que  el  Govern  emprengui  les 
accions oportunes per tal que la UPF no alteri els usos lingüístics docents normals 
i el procés de normalització lingüística per la incorporació de nous membres a la 
comunitat universitària. Actualment aquesta situació no es dóna. 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‐Compliment del PAM. Considerem que el Pla d’Acció pel Multilingüisme impulsat 
per  la  UPF  està  sent  vulnerat  per  la  mateixa.  Aquest  fet  comporta  inseguretat 
jurídica: una norma, teòricament vigent, no s’aplica dins l’àmbit de la Universitat 
que l’ha aprovat. 
 
‐ Que s’informi l’estudiant de la llengua en què s’impartirà cada assignatura en el 
moment de la matrícula, tal i com preveu el PAM. Aquesta és una mesura factible, i 
recentment  hem  vist  la  seva  aplicació  a  la  UB.  Es  dóna  la  paradoxalitat  que 
s’alegen problemes informàtics per no proporcionar aquesta informació.  
 
‐Que  la UPF alhora de convocar concursos públics a empreses privades externes 
compleixi la seva normativa i també la de la Generalitat, i estableixi com a requisit 
que les empreses que contracta compliran la llei 1/1998 de 7 de gener de política 
lingüística  i  vetllaran  pel  català.  Actualment  a  la  UPF  hi  ha  empreses  com  la  de 
reprografia OCÉ‐España que vulnera el català malgrat estar treballant mitjançant 
un contracte amb una administració pública. 
 
Altres demandes 
‐Volem una informació sobre llengües transparent. La Universitat ha de fer públic 
uns percentatges veraços, utilitzant un mecanisme adequat i establint els controls 
pertinents  perquè  aquests  es  compleixin.  Sistemes  de  comptabilització  de 
percentatges  com  els  que  utilitza  ara  la  UPF  només  serveixen  per  inflar  el 
percentatge de català, amagant així al situació més precària real en la què es troba. 
 
‐Que  des  de  les  universitats  estrangeres  es  transmeti  informació  referent  a  la 
realitat  lingüística  i  cultural  de  Catalunya  pels  estudiants  Erasmus.  En  aquest 
sentit  cal  coordinar  el  DIUE  i  el  MICINN  (antic  MEC)  així  com  també  la  resta 
d’universitats catalanes. 
 
‐Donar  incentius  al  personal  docent  per  impartir  les  classes  en  català, 
principalment  a  través  d’incentius  econòmics,  tal  i  com  ja  es  fa  actualment  en 
molts altres àmbits (per exemple, en el món jurídic, l’ús del català en la redacció de 
sentències  es  tradueixen  en  un  lleuger  augment  salarial).  Aquesta  mesura 
motivaria a professors nouvinguts a aprendre  i utilitzar  la  llengua, però també a 
molts professors nascuts al país o que parlen català, però que per diversos motius 
utilitzen el castellà a les seves classes. L’ús del català a les classes també hauria de 
ser tingut en compte a l’hora d’establir punts per a la contractació i renovació dels 
professors.  No  pot  ser  que  les  universitats  prenguin  en  consideració 
l’aprenentatge  de  l’anglès  per  part  d’un  professor,  però  que  no  facin  cap 
reconeixement envers les persones nouvingudes que aprenen el català i l’empren 
en les seves classes.    
 
‐Demanar  a  les  Universitats  fer  més  promoció  dels  serveis  lingüístics  que 
ofereixen, tan a alumnes com a professors (cursos d'aprenentatge del català), tal i 
com ja es du a terme a la Universitat de Girona. Allà es posen moltes facilitats per a 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l’aprenentatge de la llengua i la participació en el voluntariat lingüístic, a través de 
mesures, com el reconeixement de crèdits acadèmics ECTS.  
 
‐Fomentar  la cooperació entre universitats en matèria de  llengua catalana. Unint 
les sinergies dels departaments lingüístics de totes les universitats s'aconseguiria 
una millor eficiència en la política lingüística.  
 
‐Donada  l’escassa  presència  de  materials  didàctics  i  manuals  en  català,  la  PUC 
considera  convenient  que  el  govern  impulsi  la  traducció  de  manuals  el  català 
d'assignatures especialitzades. D’aquesta manera professors s’incrementarien  les 
classes en català,  ja que hi hauria material en la llengua del país que facilitaria la 
feina als professors. 
 
‐Augment  de  les  classes  en  català  un  5%,  compromís  del  Rector  durant  les 
eleccions. 
 
‐Posada  en  marxa  d'un  servei  centralitzat  per  part  del  CUR  que  reculli  les 
incidències  i  agressions  que  pateixen  els  catalanoparlants  que  volen  utilitzar  la 
llengua  pròpia  de  les  universitats  catalanes  amb  normalitat  durant  la  seva  vida 
acadèmica. 
 
Si  amb  aquestes  mesures,  la  UPF  no  aconsegueix  incrementar  l’ús  del  català  i  el 
percentatge  de  classes  en  llengua  catalana,  la  PUC  considera  convenient 
implementar una política de percentatge mínim de català per frenar la davallada en 
que està immergida la Universitat. 
 
POLÍTICA AL POSTGRAU 
Des  del DIUE  i  el  Govern  de  la UPF  es  deixa  clar  que  en  l’àmbit  del  postgrau  el 
català  ha de  ser  residual. Amb  la  implantació dels  nous  graus Bolònia de  l’EEES 
que fan més necessaris els estudis de postgrau, els estudiants no hem de renunciar 
a  tenir  màsters  i  postgraus  de  qualitat  i  en  la  nostra  llengua  al  nostre  país. 
Considerem  que  part  del  finançament  que  tinguin  les  Universitats  Catalanes 
hauria d’anar amb concordança amb la seva política lingüística al postgrau. 

 

Responsabilitat política 

• Compareixença  pública  al  Parlament  dels  Rectors  de  les  Universitats 
Catalanes per exposar i debatre la situació de la llengua catalana. 

• Compareixença pública al Parlament de  la comissionada Blanca Palmada i 
el Conseller del DIUE Josep Huguet. 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DECLARACIONS DEL GOVERN DE LA UPF A LA PREMSA 

CARMEN PÉREZ (Vicerectora de Promoció Lingüística). 18/10/2008 ABC. 

 Exigir el nivel C conllevaría immensas contraprestaciones 

Los  cursos  de  español  (los  subvenciona)    la  propia  universidad  y  los  de 
catalán la Generalitat. 

JOAN JOSEP MORESO (Rector). 15/10/2008 EL MUNDO. 

 Los únicos comentarios que hemos recibido directamente han sido siempre 
de comprensión y apoyo a nuestra política de promoción lingüística. 

 Son opiniones minoritarias y proceden de falta de información, de mala fe, 
o  de  ambas  (referent  a  aquells  que  acusen  la  Universitat  de  despreciar  el 
català) 

JOAN JOSEP MORESO (Rector). 10/10/08 ABC. 

Es irrazonable exigir el nivel C de catalán cuando un profesor se incorpora si 
queremos tener centros abiertos al mundo. 

TITULARS NOTÍCIES 

ABC 18/10/2008 

  Más  de  la  mitad  de  los  masters  oficiales  de  la  UPF  se  imparten  en 
castellano. 

Sólo uno de los 27 masters que ofrece la UPF es en catalán. 

ABC 2/10/08 

El castellano gana peso en  la Universidad Pompeu Fabra pese a  las  trabas 
lingüísticas. 

Según un informe al que ha tenido acceso ABC, desde el curso 199091 hasta ahora el 
porcentaje de clases que se imparten en catalán ha descendido progresivamente en 
esta universidad catalana especialmente desde el curso 20022003. En paralelo a 
esta tendencia, el castellano y el inglés han ido ganado peso en las aulas. 

 EL MUNDO 10/10/08 

Rectores  de  Madrid  y  Barcelona  defienden  una  Universidad  sin  barreras 
lingüísticas. 

 


