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• Garantirem que el català sigui reconegut i acceptat com a llengua de ple dret 
en tots els organismes internacionals, especialment tots els que depenen de 
l'entramat d'institucions europees. 

• Exigirem el reconeixement de la unitat de la llengua catalana i el respecte de 
la toponímia catalana de tota l’àrea lingüística. 

• Incorporarem el coneixement del català com a requisit per ocupar plaça a 
Catalunya en la judicatura, i modificarem la Llei orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, i la Llei 50/1981, de 30 de desembre, per la qual 
es regula l’Estatut orgànic del Ministeri Fiscal. 

• Incorporarem el coneixement del català en els plans de formació de cossos i 
forces de seguretat de l’Estat per garantir l’atenció en català i evitar 
situacions de discriminació lingüística. 

• Reconeixerem els traductors i intèrprets jurats habilitats per la Generalitat 
per homologar-los a tots els efectes amb els professionals nomenats a 
escala estatal. 

• Destinarem els recursos necessaris per al foment de la llengua de signes 
catalana, en compliment del que preveu la Llei estatal de les llengües de 
signes espanyoles (Llei 27/2007, de 23 d’octubre), fins ara incompleta. 

• Exigirem el traspàs dels recursos financers de l’Instituto Cervantes a l’Institut 
Ramon Llull per al desenvolupament d’aquestes tasques. 

• Farem sentir la veu de la cultura catalana, dels creadors i de les indústries, i 
la defensarem en les negociacions internacionals entre estats que puguin 
afectar-la, exigint transparència, participació, protecció dels nostres valors i 
actius i respecte a la diversitat cultural. 

 
 
Esport. La visió catalana 
 

• Modificarem el marc normatiu fiscal i laboral per garantir la continuïtat 
de les entitats esportives. 

• Reconeixerem legalment el voluntariat esportiu com a essencial per a la 
supervivència de l’esport de base.  

• Aplicarem un IVA superreduït a les entitats i activitats esportives. 
• Aprovarem una llei de patrocini i mecenatge que incentivi la inversió 

privada en l’esport. 
• Farem assumir els compromisos econòmics contrets amb els Jocs de 

Tarragona de 2017.  
• Farem complir les obligacions econòmiques adquirides amb el Centre 

d’Alt Rendiment de Sant Cugat per poder continuar acollint els 
esportistes de les federacions esportives espanyoles.  

• Derogarem l’article de la Ley del Deporte que estableix la llicència 
esportiva única, que perjudica notablement les federacions esportives 
catalanes, i recuperarem el sistema d’emissió de les llicències anterior a 
la reforma. 
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• Impulsarem el reconeixement i la integració de les federacions esportives 
catalanes, com a membres de ple dret, en les respectives federacions 
esportives internacionals.  

• Impulsarem el reconeixement i la integració del Comitè Olímpic de 
Catalunya, com a membre de ple dret, en el Comitè Olímpic 
Internacional.  


