
17.  Cultura bilingüe a Catalunya
Com a fidel reflex de la Catalunya real, C’s 
es compromet a considerar cultura catalana 
la realitzada a Catalunya en castellà i a que 
els poders i institucions públiques catalanes 
reconeguin, ajudin i fomentin totes les 
manifestacions culturals independentment de la 
llengua oficial en què es realitzin .

Els premis culturals promoguts per la Generalitat 
o per qualsevol dels seus organismes es 
convocaran sense discriminació per motiu de 
llengua.

18. Oci juvenil
Fomentarem la conciliació dels interessos del 
veïnat i els joves, habilitant i adequant espais a 
l’aire lliure (en particular, potenciant els serveis 
de neteja en aquestes zones) per a la reunió dels 
joves, l’exercici responsable del seu dret a l’oci i el 
respecte al descans dels veïns. Es potenciarà des 
dels poders públics una oferta d’oci plural, diversa 
i de qualitat, que permeti l’aprofitament d’espais 
culturals i esportius públics.

19. Igualtat de sexes i lluita contra la 
discriminació
Promourem actuacions polítiques que corregeixin 
la inèrcia social discriminatòria respecte a les 
dones i a altres col·lectius marginats, com 
els homosexuals i transexuals, i vetllarem pel 
compliment efectiu de les directrius europees 
sobre igualtat.

No obstant això, rebutgem les imposicions 
polítiques d’artificials sistemes de quotes rígides 
de representació femenina o de qualsevol minoria, 
així com les estratègies de discriminació positiva.  
Defensarem els principis constitucionals d’igualtat 
d’oportunitats, capacitat i mèrit com a veritables 
garants per combatre les discriminacions per raó 
de sexe, raça o qualsevol altre factor.

20. Llibertat davant les imposicions identitàries
Rebutgem que, amb l’excusa de combatre el 
maltractament animal, s’hagin atacat les llibertats 
mitjançant la prohibició a Catalunya de les curses 
de braus -alhora que es blinden els correbous - en 
un intent d’esborrar de Catalunya tot allò que es 
considera un símbol de Espanya.

21. Foment de l’esport com a element de 
cohesió i sana competència esportiva però no 
de confrontació política
C’s s’oposa a utilitzar l’esport com a element de 
confrontació política entre territoris i ciutadans 
d’Espanya.  Per aquest motiu, ens seguirem 
oposant a les denominades “seleccions nacionals 
catalanes”.

22. Igualtat de drets lingüístics dels ciutadans
A Catalunya els ciutadans conviuen utilitzant 
el català, el castellà o tots dos idiomes sense 
problemes per comunicar-se.  El bilingüisme de 
la societat catalana s’ha de correspondre amb 
la cooficialitat real i efectiva del castellà i del 
català. Els poders públics, les administracions 
o els mitjans de comunicació públics no poden 
privilegiar una de les dues llengües oficials. La 
voluntat de la Catalunya oficial de privilegiar el 
català i d’excloure el castellà és una discriminació 
per raó de llengua incompatible amb la igualtat de 
drets lingüístics dels ciutadans.

23. Nova Llei de política lingüística
Aprovarem una nova llei de política lingüística 
que reculli els principis de bilingüisme, cooficialitat 
efectiva i llibertat lingüística dels ciutadans.

Mentre s’aprova la nova llei de política lingüística 
exigirem el canvi dels articles inconstitucionals de 
l’actual Llei, així com de la normativa de la Funció 
Pública.

L’objectiu final del nacionalisme que porta trenta 
anys governant Catalunya és la independència 
i per aconseguir-la no dubta a seguir una 
estratègia de confrontació i imposició per 
allunyar Catalunya de la resta d’Espanya.  Els 
discursos victimistes, les constants exigències, 
el desafiament a l’estat de dret, les imposicions 
lingüístiques i identitàries no representen la 
majoria dels catalans, però el nacionalisme no 
repara en fer-los en nom de Catalunya.

El nacionalisme ha impregnat d’identitat 
excloent les institucions i els poders públics.  

La Generalitat i la resta de poders públics de 
Catalunya han establert el català com a llengua 
“pròpia” d’institucions i organismes, despullant 
els ciutadans dels seus drets lingüístics, i 
imposant devoció, lleialtat i deures envers la 
llengua catalana.

 Davant d’aquesta situació, C’s reafirma el seu 
compromís amb la convivència, aposta per una 
Catalunya plural i advoca per la fraternitat amb 
la resta d’Espanya.

 1.2 Ciutadania és convivència
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