Sostenibilitat lingüística
35. Dret d’emprar el català en l’àmbit comunicatiu
«Tothom té tots els drets i llibertats
proclamats en aquesta Declaració, sense
cap distinció de raça, color, sexe, llengua,
religió, opinió política o de qualsevol altra
mena, origen nacional o social, fortuna
naixement o altra condició».
Declaració Universal de Drets Humans, article 2

Article 35
Tota comunitat lingüística té el dret de decidir quin
ha de ser el grau de presència de la seva llengua
als mitjans de comunicació del seu territori, tant els
locals i tradicionals com els de major abast i de
tecnologia més avançada, independentment del
sistema de difusió o transmissió emprat.

Els articles 35, 36, 37, 38, 39 i 40, de la
Declaració Universal dels Drets Lingüístics,
d’acord amb l’article 2 de la Declaració Universal
de Drets Humans, fan referència als drets de les
comunitats lingüístiques en l’àmbit dels mitjans
de comunicació i de les noves tecnologies.

Article 36
Tota comunitat lingüística té el dret de disposar de
tots els mitjans humans i materials necessaris per
assegurar el grau desitjat de presència de la seva
llengua i d’autoexpressió cultural en els mitjans de
comunicació del seu territori: personal degudament
format, finançament, locals i equips, mitjans
tecnològics tradicionals i innovadors.

El fet que no tinguem un espai ràdiofònic o
televisiu propi en llengua catalana, i que abasti
tota la comunitat lingüística, per poder accedir a
qualsevol contingut de manera exclusiva en la
nostra llengua, si així ho desitjam, dificulta
l’exercici d’aquests drets.

Article 37
Tota comunitat lingüística té el dret de rebre, a
través dels mitjans de comunicació, un coneixement
aprofundit del seu patrimoni cultural (història i
geografia, literatura i altres manifestacions de la
pròpia cultura), així com el màxim grau d’informació
possible de qualsevol altra cultura que desitgin
conèixer els seus membres.
Article 38
Totes les llengües i les cultures de les comunitats
lingüístiques han de rebre un tracte equitatiu i no
discriminatori en els continguts dels mitjans de
comunicació d’arreu del món.

També hi ha altres factors que els limiten, com
ara l’oferta insuficient de premsa i de publicitat o
d’eines i de productes informàtics en català.
Un cop analitzades les causes per les quals no
s’usa el català amb tota normalitat en l’àmbit
comunicatiu, el Pla d’Actuacions en Matèria de
Política Lingüística per al Quinquenni 2016-2021
formula els drets lingüístics que tenen els
citudans en aquest àmbit, i, a continuació,
concreta mesures d’intervenció que poden servir
per modificar la situació en què s’ha detectat el
problema, a fi que els ciutadans de les Illes
Balears puguin exercir-los.

Article 39
Les comunitats descrites en l’article 1, paràgrafs 3 i 4 d’aquesta Declaració, així com els grups esmentats en el
paràgraf 5 del mateix article, tenen dret a una representació equitativa de la seva llengua en els mitjans de
comunicació del territori on s’han establert o al qual es desplacen. L’exercici d’aquest dret ha d’anar en harmonia
amb l’exercici dels drets propis dels altres grups o comunitats del territori.
Article 40
Tota comunitat lingüística té el dret de disposar, en el camp de la informàtica, d’equips adaptats al seu sistema
lingüístic i d’eines i productes en la seva llengua, per tal d’aprofitar plenament el potencial que ofereixen aquestes
tecnologies de cara a l’autoexpressió, l’educació, la comunicació, l’edició, la traducció, i, en general, el tractament de
la informació i la difusió cultural.

La formulació concreta dels drets lingüístics en l’àmbit comunicatiu del Pla
d’Actuacions, és la següent:
• Dret a accedir de manera fàcil i sense cost
addicional a una oferta atractiva i variada de
continguts a través de mitjans de comunicació en
català.
• Dret a rebre la informació i la resta de continguts
en la llengua pròpia.
• Dret a un context comunicacional que posi en
valor la competència lingüística i que prestigiï la
llengua pròpia i aporti flexibilitat i completesa.
• Dret a accedir als productes tecnològics en
llengua catalana.
• Dret a un paisatge lingüístic —del qual són part
fonamental els mitjans de comunicació— que faciliti l’aprenentatge de la
llengua i, conseqüentment, la integració en la societat insular dels diferents
grups lingüístics establerts a les Illes Balears.

Qualsevol persona resident a les Illes
Balears té el dret d’accedir sense
dificultats, i de manera àmplia, a uns
mitjans de comunicació —escrits i
audiovisuals— en llengua catalana, tant
públics com privats i tant de caràcter
especialitzat com generalista.
Pla d’Actuacions en Matèria de Política
Lingüística per al Quinquenni 2016-2021

Exerceix els teus drets lingüístics.

