Sostenibilitat lingüística
34. Dret d’emprar el català en l’àmbit assistencial i sanitari

Els drets lingüístics formen part dels drets humans.
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en
l’article 4, diu que totes les persones tenen el dret
de conèixer la llengua catalana i d’usar-la, i que
ningú no pot ser discriminat per causa de l’idioma.
https://eapc-rld.blog.gencat.cat/

El Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística per al Quinquenni 20162021, document aprovat per unanimitat pel Ple del Consell Social de la
Llengua Catalana en la sessió duita a terme el 7 de juliol de 2016, se centra
en l’anàlisi de situacions en què els ciutadans de les Illes Balears,
independentment de la llengua d'origen, no podem emprar la llengua
catalana —o bé només la podem emprar havent de suportar un cost
afegit— i fa una proposta d'intervenció, perquè puguem exercir amb
normalitat el dret d’usar-la, estructurada a partir dels drets lingüístics
següents:


Dret d'accedir al coneixement de la llengua catalana.



Dret d'emprar el català en l'àmbit de lleure.



Dret d'emprar el català en l'àmbit assistencial i sanitari.



Dret d'emprar el català en les relacions comercials i en l'àmbit dels serveis.



Dret d'emprar el català en l'àmbit comunicatiu.

En transcrivim, a continuació, la informació relativa al dret que tenim els ciutadans de les Illes
Balears d’emprar la llengua catalana en l’àmbit assistencial i sanitari.

«Qualsevol ciutadà de les Illes Balears té el dret d’emprar la llengua catalana en les seves
comunicacions orals i escrites amb els organismes de la comunitat autònoma que
ofereixen assistència sanitària. Això vol dir que té el dret d’expressar-se de forma normal
en català en aquest àmbit i de ser correspost també de forma normal en la mateixa
llengua, en un entorn en què la possibilitat d’usar el català sigui evident i en què l’ús del
català no suposi cap tipus de tensió, dilació en l’atenció ni cap altre perjudici per a
l’usuari».
Pla d’Actuacions en Matèria de Política Lingüística

Aquesta formulació genèrica del dret es concreta de la manera següent:


Dret de ser atès oralment en català pel personal sanitari.



Dret de ser atès oralment en català pels serveis
administratius dels centres de salut i assistencials.



Dret de rebre en català la documentació i les
comunicacions
escrites
(volants,
receptes,
citacions, resultats de proves mèdiques, etc.).
https://www.asepeyo.es/



Dret de ser atès per personal competent en llengua
catalana en centres assistencials (llars d’ancians,
centres d’acollida, etc.).



Dret d’emparar-se amb les administracions
competents quan es produeixi la vulneració d’algun
d’aquests drets.
http://www.cedesca.com/

Articular els drets lingüístics de comunitats, grups i persones que compartim un
mateix espai és imprescindible per a la convivència i suposa un pas cap a la
normalització del català en diferents àmbits.
Exerceix els teus drets lingüístics.

Adreça’t en català a qualsevol institució sanitària o assistencial
i demana ser-hi atès.

Hi tens tot el dret.

