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Una Catalunya unida en la diversitat i ben governada

32.

Volem que les institucions estiguin al servei de tota la ciutadania i que la seva tasca principal sigui resoldre els
greus problemes que tenim i que compartim amb la resta del món. Ens comprometem a cercar l’estabilitat sobre
la base de l’acord, negociat i pactat com hem fet sempre.

33.

L’experiència ens ha demostrat que és possible trobar l’equilibri, refer el consens polític i treballar de forma
eficient per millorar la qualitat de vida real de les persones.En aquest context de divisió social, el paper del
socialisme català és més necessari que mai. Per a nosaltres, la cohesió social i la unitat civil són dues cares de la
mateixa moneda i són objectius irrenunciables. Volem construir una societat orgullosa de la seva diversitat,
oberta, avançada i inclusiva i defensem el projecte compartit de ciutadania, més enllà del Procés segueix
soscavant el pacte fundacional de la Catalunya democràtica que portava implícites emocions i interessos. La
situació del país exigeix diàleg des del respecte i per promoure el respecte sobre el present i sobre el futur per
refer-nos com a societat cohesionada de les conseqüències de la polarització política. Per tot això, la voluntat del
PSC és la de contribuir a la cohesió refent la unitat civil de la societat catalana a partir de la renovació dels
consensos trencats aquests darrers anys.

34.

Treballarem per assolir de nou la convivència entre els mateixos catalans i catalanes en qüestions sensibles com:

35.

La llengua. Per la renovació del pacte lingüístic.A la societat catalana hi ha hagut, les darreres dècades, un pacte de
convivència en matèria lingüística, en el que el nostre partit va jugar un paper fonamental que pretenia preservar
les llengües oficials del debat ideològic i partidista. Tres criteris han inspirat i inspiren la política lingüística del PSC:
el respecte absolut als drets lingüístics dels parlants, tant en català com en castellà, el posicionament del català al
centre de gravetat del sistema educatiu i dels mitjans públics de comunicació i promoció de la llengua catalana en
el context global i per últim, l’escola comuna, de manera que no se separin els infants per raó de llengua. Aquest
pacte, en l'àmbit escolar, es centrava en dos objectius: que totes les noies i nois dominessin les dues llengües al
finalitzar l'escola obligatòria i la defensa d'una única xarxa escolar, adaptable a la realitat lingüística de cada zona.
Aquest va ser el punt d’acord després de vèncer les resistències dels nacionalismes català i espanyol que volien
separar a l’educació els infants per llengua materna

36.

Però al llarg d’aquestes dècades hi ha qui ha volgut fer de l’aula quelcom més que un espai educatiu. Per una
banda hi ha voluntat del nacionalisme espanyol d’instrumentalitzar electoralment el debat lingüístic negant la
realitat plurilingüe d’Espanya. I per l’altra veiem com el nacionalisme des del govern i una part de
l’independentisme els darrers anys han acabat defensant un criteri monolingüe tractant de marginar el castellà.
Cal evitar tota instrumentalització política de les llengües ja que són per comprendre el món, per comunicar-se,
per enraonar, per entendre’s. No acceptem que ningú les converteixi en munició contra l’altre, en part d’un
combat polític excloent que juga a la contra de la pluralitat, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

37.

Considerant totes aquestes circumstàncies i davant el risc actual que la llengua esdevingui un factor de divisió
social, els i les socialistes tornarem a fer tot el possible per una convivència efectiva i afectiva del català i el
castellà, fent desaparèixer la confrontació entre llengües que està posant en perill la convivència i el patrimoni
lingüístic comú. Contribuirem a fer realitat el que deia la nostra companya Marta Mata, que els nens i les nenes
han de conèixer i estimar el català i el castellà. I aquesta afirmació la fem extensiva al conjunt de ciutadans i
ciutadanes. Per tot això volem renovar i millorar el pacte entorn dels objectius inicials, adaptant-los a la nova
realitat lingüística a partir d’un debat social i polític serè que tingui per objectiu la convivència i la igualtat
d’oportunitats. Tothom reconeix ara que el PSC la va encertar proposant a la dècada de 1980 (en contra de CiU i
inicialment també d’ERC) l’escola comuna. Estem convençudes de que ara, entrant 2020, la millor opció per
assegurar la igualtat d’oportunitats és l’evolució cap un model plurilingüe tot mantenint el català al centre de
gravetat del sistema educatiu. Catalunya és diversa també territorialment, una expressió de la seua diversitat és
l'Aran, un territori que malda per preservar una llengua pròpia i una singularitat que va recollir l'Estatut i la Llei de
Règim Especial de l'Aran de 2015. Preservar la singularitat de l'Aran, la seva llengua i el seu autogovern és per a
Catalunya una manera de mostrar la seva sensibilitat, coherència i respecte a la diferència i els drets de les
araneses i els aranesos.Promourem, en l'àmbit estatal, el reconeixement i la preservació de la diversitat lingüística
i un règim plurilingüisme, articulant la defensa de totes les llengües oficials i posant en valor la riquesa lingüística
existent a tot el territori espanyol, garantint així el dret de tothom a parlar la seva llengua i l’obligació de les
administracions envers els drets lingüístics dels parlants.
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