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En aquest context de potenciació, foment i protecció de la llengua catalana, la llengua castellana 
continuarà sent llengua oficial a Catalunya 

Les mesures concretes que abastarien el suport públic a la Cultura són les següents: l’IVA cultural 
superreduït del 4%; incloure el dret a la cultura com un dret constitucional bàsic; garantir la 
presència de l’element cultural com a eix transversal en totes les polítiques del Govern (sanitat, 
educació, benestar social, economia, recerca i desenvolupament, etc.); aprovació d’una llei de 
mecenatge per a les aportacions a entitats culturals i establiment de deduccions fiscals per a les 
persones físiques i jurídiques que facin aportacions en l’àmbit cultural; aprovació d’una llei de 
propietat intel·lectual que fomenti la protecció econòmica de l’autor, que faciliti l’establiment de 
models de negoci basats en l’entorn digital i que promogui l’accés a la cultura; establiment d’una 
fiscalitat i règim de la seguretat social catalana adaptada a les necessitats dels diferents agents de 
la cultura; repensar, reorganitzar i millorar l’ensenyament artístic a Catalunya per tal de crear 
centres d’excel·lència; crear estructures culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el 
treball transversal entre diferents creadors. 

Les mesures concretes que abastarien el suport públic a la llengua són les següents: 

• La llengua catalana serà la llengua transversal del país i serà la llengua que vertebrarà la 
societat catalana, sense perjudici de totes les altres llengües, oficials o no, que s'hi parlen. 
Cap ciutadà no podrà ser discriminat per raons lingüístiques.  

• Nou pla de llengües en el sistema educatiu, tot reforçant el model d'immersió lingüística, 
encarat cap al plurilingüisme, que tingui en compte també l'accessibilitat plena per als 
usuaris de la llengua de signes catalana i que tendeixi cap a la consolidació d'un model 
bimodal entre llengua oral i llengua de signes. El català ha de ser la llengua vehicular a tots 
els nivells de l'ensenyament. 

• Garantir l'accés a l'aprenentatge del català per a tothom, tingui l'edat que tingui i visqui on 
visqui. Promoure la creació d’una ISO de qualitat lingüística a escala internacional. Ser 
pioners en la gestió lingüística empresarial.  

• Normalització lingüística en la justícia i en totes les estructures administratives del nou Estat 
(mitjans de comunicació, sanitat, educació, interior...).  

• Atenció a la diversitat lingüística des de l'Administració, tenint en compte que els drets 
lingüístics són nominatius dels ciutadans. Des d'aquest punt de vista, cal legislar les 
diferents oficialitats administratives establint i diferenciant els usos administratius del 
castellà, de la llengua de signes catalana i de l'occità.  

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

 
 
L’esport en el nou país 

 

La política esportiva de Catalunya basada en la promoció de l'activitat física i l'esport tindrà un 
paper central i transversal en el nou país.  

En aquest sentit, es treballarà per enfortir la dimensió pública de l’Administració esportiva de 
Catalunya i es considerarà la possibilitat d'articular, conjuntament amb la societat civil esportiva, un 
ens privat que la pugui representar. També caldrà crear i desenvolupar les estructures d’Estat 
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públiques i privades necessàries per homologar Catalunya com a país esportiu a escala 
internacional. El model esportiu hauria de ser fruit d’un consens participatiu i democràtic de tots els 
sectors de l’esport català. 

Les seleccions catalanes participaran en els campionats europeus i, si escau, en els mundials. El 
reconeixement d’un comitè olímpic de Catalunya permetrà la participació dels esportistes catalans 
en els propers Jocs Olímpics. Com a conseqüència, en el seu conjunt, es triplicarà el nombre de 
clubs i esportistes catalans que participaran en competicions internacionals oficials.  

L’esport de base i l’esport femení continuaran sent dos segments estratègicament prioritaris del 
govern esportiu del país per tal d’anar millorant les xifres, tant quantitativament com qualitativament. 
L’esport és un vehicle d’integració excel·lent; cal potenciar accions d’esport inclusiu i reforçar les 
polítiques adreçades a afavorir la pràctica de l’esport per persones amb discapacitat; més ben dit, 
amb capacitats diferents. En el mateix sentit, cal facilitar l’accés la pràctica esportiva als col·lectius 
socials més desfavorits. 

Continuarem dotant de recursos l’INEFC Catalunya, per continuar essent el centre de referència en 
la formació i en la recerca esportiva a escala internacional. 

El CAR de Sant Cugat ha de continuar essent un centre de referència internacional en l’alt 
rendiment esportiu, i serà el centre de referència per a la preparació de totes les seleccions 
nacionals catalanes. Continuarem potenciant el centre a escala internacional, potenciant el contacte 
amb les millors federacions de cadascuna de les diferents modalitats esportives, per tal que els 
nostres esportistes puguin entrar amb els millors, fet que ens ajudarà sens dubte a millorar el nostre 
nivell. També caldrà potenciar la coordinació amb els centres de tecnificació d’arreu del país 
conjuntament amb les federacions esportives catalanes. 

Es reconeixerà legalment el voluntariat esportiu, amb excepcions de les càrregues públiques del 
professionalisme esportiu, com a pilar bàsic d’un model esportiu de nivell i participatiu. 

Les mesures concretes que comprendrien el suport públic a l’esport es tradueixen en millors 
mesures fiscals i financeres:  

• Una llei de mecenatge que incentivi efectivament la inversió privada en l’esport.  

• L’aplicació d’un IVA reduït a les entitats i activitats esportives.  

• Beneficis fiscals i contributius derivats de pràctica esportiva —per exemple, reduccions de 
la quota de la seguretat social. 


