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Les confederacions
sindicals de CCOO

del Pa�s Valenci�,
les Illes Balears i
de la Comissi�
Obrera Nacional
de Catalunya van
signar al gener de

1993 un protocol
de colálaboraci� per

promoure lÕ�s de la
llengua catalana en

lÕ�mbit laboral i difondre
entre lÕafiliaci� del Sindicat la

unitat ling��stica i cultural del
Pa�s Valenci�, les Illes i
Catalunya.

Durant aquests anys han estat
moltes les actuacions que han
realitzat conjuntament els
serveis ling��stics de les tres
confederacions en el marc
dÕaquest acord i especialment
de la campanya Treballengua,
per� fins ara no hi ha hagut mai
un �mbit compartit dÕinformaci�
i debat sobre la llengua. Per
aquesta ra� avui traiem al
carrer La teranyina, com a
vehicle dÕexpressi� dÕaquesta
voluntat de fer conjunta. 

Aquesta teranyina uneix com
una xarxa aquests territoris en
un inter�s com�, la llengua, i
sÕinteressa per les novetats, per
lÕ�s de la llengua, per les eines
que poden ajudar a fer-la servir,
per les persones que lÕusen,
per les que lÕaprenen, per les
que seÕn veuen privadesÉ Tot
el que fa refer�ncia a la llengua
pot quedar unit per La
teranyina.

Per aix� en aquest primer
n�mero parlem dÕuna altra
xarxa, internet, que segons
Vicent Partal pot ajudar a fer
canviar la situaci�. Parlem
tamb� amb Albert Branchadell,
que analitza la situaci� del
catal� a partir de la realitat
actual. I informem i opinem
sobre q�estions dÕactualitat,
com per exemple el dictamen
del Consell Valenci� de Cultura,
lÕaplicaci� de la Llei de pol�tica
ling��stica a Catalunya o la
Jornada per la Llengua i
lÕAutogovern a les Illes.

Preneu La teranyina
i emboliqueu-vos-hi.

intro
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Consens, di�leg i
progressivitat
En els darrers mesos sÕhan signat diversos convenis
per a lÕaplicaci� de la Llei de pol�tica ling��stica,
aprovada al desembre de 1997,  amb diverses
empreses i entitats (Banc de Santander, Seat,
Telef�nica, El Corte Ingl�s...). 

Tot el proc�s de negociaci� dÕaquests acords sÕha dut
sense la participaci� de les organitzacions sindicals
presents a les diferents empreses, cosa que posa de
manifest una concepci� dÕempresa centrada
exclusivament en lÕempresari i que exclou de manera
expressa els representants dels treballadors i
treballadores. Aix� mateix, i insistint en la mateixa l�nia,
les direccions dÕaquestes empreses no han volgut
donar a con�ixer el contingut dels convenis a les
organitzacions sindicals que ho han demanat.

Aquesta manera de procedir ha generat inquietuds i
desconfiances entre els treballadors dÕaquestes
empreses, que volen saber com els afectaran els
continguts dels convenis, cosa que fa un flac favor al
proc�s de normalitzaci� de la llengua catalana al m�n
laboral. Vull recordar aqu� que les seccions sindicals de
CCOO dÕalguna dÕaquestes empreses Ñi de moltes
altresÑ han estat capdavanteres a lÕhora de reclamar
processos de normalitzaci� ling��stica en el si de les
seves respectives empreses. 

Aquest situaci� no sÕadiu gaire amb la voluntat
expressada pel Govern de la Generalitat de fer un
desplegament de la Llei de pol�tica ling��stica de
manera consensuada, dialogada i progressiva. 

LÕaplicaci� de la Llei de pol�tica ling��stica, o el que �s
molt m�s important, la normalitzaci� de lÕ�s de la
llengua catalana a les empreses Ñi per extensi� en el
m�n laboralÑ, si es vol que realment tingui �xit i el que
es busca no �s la signatura dÕacords amb finalitats
publicit�ries, sÕha de fer amb la plena participaci� de les
organitzacions sindicals. 

La normalitzaci� ling��stica a les empreses sÕha de
considerar com un element m�s negociaci� entre
lÕempresari i les organitzacions sindicals. Aquestes
organitzacions s�n un element essencial per establir les
necessitats, els ritmes i les pol�tiques formatives
necess�ries per a garantir la necess�ria pres�ncia de la
llengua catalana en el m�n laboral.

Carles Bertran
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Cal una acci�
dÕintensa civilitat

Les CCOO del Pa�s Valenci�  sempre han ent�s,
com mostren els seus estatuts i documents
congressuals, que la normalitzaci� ling��stica del
Pa�s Valenci� �s un objectiu valu�s per als
treballadors i treballadores, i per a la ciutadania
valenciana. Per aix�, el redre�ament en el
coneixement i lÕ�s de la nostra llengua pr�pia que
sÕest� produint �s, per a nosaltres, una bona
not�cia.

El recent dictamen del Consell Valenci� de
Cultura sobre Òles q�estions ling��stiquesÓ �s un
fet important, per les expectatives que havia
animat i per les possibilitats que obri, per
consolidar el proc�s de normalitzaci� ling��stica.

Hi ha indubtablement al dictamen elements que
sÕhan de valorar positivament, com ara la
reivindicaci� de les Normes de Castell� de 1932 i
el reconeixement, encara que perifr�stic i ambigu,
de la unitat de la llengua, m�s enll� de la pluralitat
de denominacions.

La v�lua dÕaltres elements del dictamen
dependr�, per�, de la responsabilitat de les forces
pol�tiques de garantir un desenvolupament
dÕacord amb lÕobjectiu de normalitzaci� ling��stica
i els criteris racionals i cient�fics. Aquest �s el cas
de la composici� de lÕanomenat ens normatiu,
que, pensem nosaltres, haur� de respectar
escrupolosament  les garanties de racionalitat
aportades per la comunitat cient�fica i la instituci�
universit�ria.

Les CCOO del Pa�s Valenci� fan una crida a la
ciutadania i a les diverses organitzacions socials
perqu� aprofiten lÕavinentesa de lÕacord per afegir-
se m�s decididament encara a la tasca colálectiva
de la normalitzaci� de la nostra llengua pr�pia, en
una acci� dÕintensa civilitat, en paraules de Vicent
Andr�s Estell�s.

Tere Mar�

Pa�s  Valenci�
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Internet: una gran oportunitat

Paraules  clau

Vicent Partal �s

periodista. Despr�s de

treballar en mitjans

tradicionals (el recordem a

El Temps), ara dirigeix

VilaWeb, Diari Electr�nic

Independent, que segueix

un model  de periodisme

totalment diferent, m�s

acostat al lector i m�s

plural. Un periodisme que

d�na la paraula a totes les

parts dÕun conflicte i tamb�

a lÕusuari.

El catal� hauria de ser una gran ind�stria. No nom�s un dret.

Internet �s una gran
oportunitat. De vegades el
debat sobre aquesta xarxa
es veu tapat per la
discussi� sobre la t�cnica.
Sempre hi ha alg� que
pregunta: podr� arribar un
dia en qu� la nostra
identitat estiga als
ordinadors? Com si hi
hagu�s un debat possible
entre les m�quines i el futur
de la humanitat... Si aquest
dia arriba, en tot cas, ser�
per culpa nostra i no per
virtut dels ordinadors. La
tend�ncia, normal i l�gica si
voleu, a ressaltar les
meravelles de la t�cnica i a
embadalir-se amb la t�cnica
�s una tend�ncia que jo
crec que �s en el fons un
cert refugi. �s a dir, ens �s
molt m�s senzill dir que la
t�cnica far� aix� o far� all�
que pensar quina cosa
podem fer nosaltres com a
persones, com a humans.
En aquest sentit, Internet
est� possibilitant, o per
primera vegada pot
possibilitar, elements molt
interessants de flux
dÕinformaci�, a un nivell
infinitament superior al que
coneixem des dels temps
de la impremta.

Jo crec que la democr�cia

b�sicament �s informaci�.
DÕacord, tamb� �s decisi�.
Per� per a decidir has
dÕestar informat. I
probablement un dels
problemes, un dels errors
que t� la nostra democr�cia
�s que la informaci� no �s
informaci� real, �s una
informaci� filtrada Ñla
paraula ÒmanipuladaÓ sona
molt lleig i no voldria que
sÕentengu�s amb sentit
reduccionista, per� s�,
dÕalguna manera �s
manipulada... En la hip�tesi
que un dia al nostre pa�s hi
haja deu milions de p�gines
web creades per deu
milions de persones,
estar�em fent un salt, en
termes socials i pol�tics,
molt important. Perqu�
dÕalguna manera podr�em
dir que ens hem passat
dos-cents anys lluitant per
la consigna Òuna persona,
un votÓ (i �s una lluita que
hem de mantenir ja que hi
ha molts pa�sos on ni tan
sols aix� �s realitat), per�
probablement ara podem
comen�ar a lluitar tamb�
per la consigna Òuna
persona, un emissorÓ, que
�s un pas m�s avan�at en
el concepte de democr�cia.
I que sobretot pot permetre
que a algunes de les
disfuncions que estem
observant, com a m�nim, hi

trobem una certa esquerda
per la qual seguir avan�ant
cap a certes etapes
pol�ticament i
informativament m�s
s�lides per a la nostra
societat. Que jo no s�
quines s�n i tampoc no s�c
qui per saber-ho.

Sobre la base dÕaquesta
disquisici�, qu� poden fer
els sindicats? El mateix que
la resta dÕactors socials:
usar la xarxa per donar a
con�ixer les seues
posicions. Si avui hi hagu�s
un conflicte a Catalunya
R�dio, per exemple,
qualsevol usuari de la xarxa
podria trobar la informaci�
oficial a la seua web per�
tamb� la que t� el comit�
dÕempresa, que ha creat en
una web que t� en
funcionament ja fa mesos.
Qualsevol usuari de la
xarxa tindria, aix�, a lÕabast
els dos cantons del
problema, directament i
sense intermediaris. Les
dues versions. I no
dependria de la posici� dels
filtradors dÕinformaci�, que
som els periodistes. He
posat lÕexemple de
Catalunya R�dio perqu� �s
el que mÕha vingut al cap,
per� s� que arreu del pa�s
s�n molts els comit�s
dÕempresa que estan fent
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�s de la xarxa. L�gicament per a
un sindicalista la informaci� no
ho �s tot. I es tem, per exemple,
que la telem�tica rebaixe drets
sindicals o fins i tot que
destruisca llocs de treball.
Caldria molt dÕespai per a parlar-
ne per� deixeu-me dir amb una
certa rotunditat que
estad�sticament no tenim cap
dada a m� que ens fa�a pensar
que aquesta hip�tesi siga real.
Aix� no vol dir que no transforme
moltes coses. I fa canviar o
trontollar realitats que ens
semblaven inalterables. Per� no
molt m�s del que les fan canviar
altres revolucions socials.
LÕacc�s de la dona al treball
remunerat fora de casa ha fet
canviar de manera enorme les
relacions de treball els darrers
vint anys. Per exemple. La
inform�tica i la telem�tica ens
permeten produir m�s treballant
menys. Per� com organitzar
aquest canvi de manera que siga
satisfactori per al conjunt de la
societat ja dep�n de tots
nosaltres. No de la tecnologia.

En aquest discussi� vull plantejar
un altre tema molt important que
�s la llengua. El catal�. En un
planeta en el qual les barreres
aranzel�ries ja han desaparegut,
perqu� de fet a la Uni� Europea
ja no en tenim i amb el GATT
estem a pr�cticament res... En un
m�n com aquest lÕ�nic aranzel
que ens queda �s la llengua. Fins
i tot les lleng�es, en el sup�sit
que acceptem que tenim dues
lleng�es, el catal� i el castell�.
Per� el catal� �s especialment
important en aquest terreny.
Tamb� per a generar llocs de
feina. I ho �s m�s que el castell�
perqu� el catal� pot crear un
�mbit de comunicaci� que no
compartir�em amb ning� m�s i
que, per tant, haur�em de crear,
mantenir i potenciar, des de la
nostra pr�pia ind�stria. Per
exemple el tema del cable. Els
governs poden decidir for�ar o no
for�ar que lÕemissi� de cable tinga
un tant per cent de catal�. Per�
haurien de saber que aix� no �s
nom�s una q�esti� pol�tica, sin�
que tamb� �s una q�esti�
econ�mica clau. Si els governs Ñ
o la pressi� popularÑ no forcen
que el catal� siga obligatori als

canals de cable, (per exemple en
pelál�cules o en teatre), tot el
benefici econ�mic de la producci�
dÕentreteniment se nÕanir� a Los
Angeles. Perqu� el futur del
castell� �s LA o M�xic: all�
doblaran les s�ries, all� ho faran
tot. En canvi si obliguem a doblar
s�ries en catal�, i jo crec que no
haur�em de tenir cap por de parlar
amb aquests termes, el benefici
econ�mic dÕaquestes s�ries (i no
parle ja del cultural ni del pol�tic)
es quedar� aqu�. I aqu� es podr�
crear una infraestructura, i una
ind�stria de lÕentreteniment que
tindr� en la llengua un del pilars
b�sics; no nom�s de creaci�, sin�
tamb� dÕall� que els americans en
diuen localitzaci�, que no �s
nom�s la traducci� ling��stica
per� que b�sicament podria ser-
ho. En aquest sentit jo crec, per
tant, que el tema de llengua
hauria de centrar-se, hauria de
definir-se com un element
econ�mic vital per al futur dels
nostres pa�sos sobretot com un
element que ens pot marcar un
futur econ�micament viable lligat
a la societat de la informaci�. El
catal� hauria de ser una gran
ind�stria. No nom�s un dret.

Parlant de la societat de la
informaci� hi ha, finalment, un
tema que crec que no podem
defugir i que �s lÕescola. A mi em
sembla absolutament vital la
gran inversi� que sÕha de fer en
educaci�. La gran inversi� que
sÕha de fer �s en la gent que
encara est� en edat escolar. El
que passa �s que el tema de
lÕescola no �s nom�s connectar
lÕescola a Internet. �s a dir, crec
que �s absolutament vital que
cada escola tinga connexi�, que
tinga ordinadors, i que la gent hi
treballe. Aix� �s vital. I ja �s de
vida o mort que els estudiants de
la universitat ho tinguen. Per� a
banda jo crec que hi ha un
plantejament a fer-se sobre com
sÕensenya. I ac� situe el canvi a
un punt. 

Quan jo era xiquet all� a
Val�ncia ten�em un llibre que li
d�iem el Cat�. El Cat� era, per
als que no lÕheu conegut, un
llibre, respectable de mida, que
tÕho explicava tot. Directament.
�s a dir, se suposava que tu
tÕestudiaves el Cat�, que era el

que portaves a escola, i que
quan acabaves lÕescola, ja
sabies tot el que et passaria
durant tota la teua vida. I totes
les respostes a tot aix� estaven
en el Cat�.

Era un sistema diguem-ne efica�
fins als anys setanta que �s
quan comen�a la gran revoluci�
que estem vivint. Per� avui en
dia lÕescola continua pensant en
termes de Cat�, �s a dir,
continua pensant en
lÕensenyament de continguts. I
aquest �s el grand�ssim error
que hem de salvar, perqu� en un
m�n en el qual lÕallau
dÕinformaci� �s imparable, en
comptes dÕensenyar continguts
hem dÕensenyar a gestionar
informaci�, que �s un tema
completament diferent. �s a dir,
la gent, quan isca de lÕescola,
quan isca de lÕinstitut, quan isca
de la universitat, ha de saber
gestionar informaci�, ha de saber
enfrontar-se a lÕallau dÕinformaci�
que li arriba i treureÕn profit. �s
clar, aix� implica no nom�s
lÕescola. Probablement implica
reciclatge de professors,
probablement implica que els
mestres puguen tenir una forma
de treball m�s digna que la que
tenen en aquests moments, que
no tinguen tot el conjunt de
pressions que reben per molts
llocs, implica una revitalitzaci�
del paper del mestre a la societat
que crec que estan molt
menystinguts, i tota una s�rie de
coses. Per� em sembla que �s
un tema del qual hem de
comen�ar a parlar perqu� si no
probablement no hi arribarem a
temps. Sobretot tenint en compte
que les nostres generalitats
fomenten un proc�s de
destrucci� manifesta de
lÕensenyament p�blic. I que aix�
crear� una profunda hipoteca
sobre el nostre futur econ�mic.
En la societat de la informaci� el
que compta no �s la millora dÕun
producte sin� la innovaci�. I
dÕinnovar nom�s innovem els
humans. No les m�quines.

Vicent Partal

La inform�tica i
la telem�tica

ens permeten
produir m�s

treballant
menys. Per�

com organitzar
aquest canvi de

manera que
siga satisfactori

per al conjunt
de la societat ja

dep�n de tots
nosaltres. No de

la tecnologia.

Si els governs
Ño la pressi�
popularÑ no
forcen que el

catal� siga
obligatori als

canals de
cable, (per

exemple en
pelál�cules o en

teatre), tot el
benefici

econ�mic de la
producci�

dÕentreteniment
se nÕanir� a

Los Angeles.
Perqu� el futur
del castell� �s

LA o M�xic.



la teranyina n�m. 1 ¥ p�g. 6

Converses

Llengua i nacionalisme
Conv� deslligar la normalitzaci� ling��stica de la
reconstrucci� nacional

Creus que considerar la
llengua catalana Òel nervi
de la naci�Ó afavoreix o
dificulta la normalitzaci�
ling��stica? Et sembla
que la defensa del catal�
ha dÕestar
necess�riament lligada a
la idea de la
reconstrucci� nacional?

Quan parlo del discurs
ling��stic de la Generalitat
em refereixo precisament a
proclames com la del
Ònervi de la naci�Ó. En la
mesura que aquest discurs
contribueix a la inhibici�
social, si m�s no,
constitueix una dificultat
per a la normalitzaci�
ling��stica. Per mi, deslligar
la defensa del catal� de la
idea de reconstrucci�
nacional no nom�s �s
te�ricament possible (a
Su�ssa, per exemple, la
protecci� dels grups
ling��stics no es justifica
amb arguments
nacionalistes) sin� tamb�
moralment desitjable:
aquest deslligament
permetria que un futur
govern catal� no
nacionalista mantingu�s
una pol�tica decidida de
promoci� del catal�.

Per qu� creus que la
gent es desent�n del
proc�s de normalitzaci�
ling��stica?

La relativa inhibici� social
en mat�ria de llengua seria
un aspecte m�s de la
desmobilitzaci� general.

DÕaltra banda, �s probable
que el tipus de discurs
ling��stic que ha utilitzat la
Generalitat no hagi perm�s
que els ciutadans percebin
la situaci� del catal� com
un problema seu, amb
capacitat dÕinteressar-los
en una acci� colálectiva
destinada a posar-hi remei.

Quines difer�ncies
aprecies entre el discurs
contrari a la
normalitzaci� ling��stica
que fa el PP i el que fan
determinats intelálectuals
de lÕesquerra?

Encara que les seves
raons siguin diferents, el
que diuen els uns i els
altres �s molt semblant. No
�s estrany que Vidal-
Quadras hagi manifestat la
seva coincid�ncia amb els
plantejaments ling��stics
del F�rum Babel. Tots dos
s�n partidaris del
biling�isme oficial, que en
el camp de lÕensenyament
sÕhauria de traduir en un �s
equivalent del catal� i del
castell� com a lleng�es
vehiculars. El que no diuen

tamb� sÕassembla: tots
dos, per exemple, passen
en estricte silenci el
monoling�isme oficial de
lÕEstat.

Per qu� [en el teu �ltim
llibre] proposes
abandonar la noci� de
llengua pr�pia com a
justificaci� de la pol�tica
ling��stica catalana?

Alguns observadors
consideren que seria
su�cida abandonar aquesta
noci�, perqu� creuen que
�s lÕ�nica manera de
justificar un model
ling��stic que d�na un
tracte preferent al catal�.
Al meu parer, aix� no �s
cert: un model ling��stic
dÕaquesta mena tamb�
podria ser el resultat dÕuna
deliberaci� p�blica que no
es remunt�s a principis
abstractes sin� que fes
atenci� a la precarietat
actual del catal�. Des
dÕaquest punt de vista, la
noci� �s innecess�ria.
DÕaltra banda, la noci�
ocupa una posici�
prominent en aquest
discurs ling��stic de la
Generalitat que no ha
acabat de connectar amb
les necessitats objectives
de la gent.

Pot ser que la
identificaci� del catal�
amb una ideologia
conservadora faci que la
classe treballadora seÕn
desentengui?

Albert Branchadell �s

professor de llengua de la

UAB. òltimament ha escrit

dos llibres, La normalitat

improbable i Liberalisme i

normalitzaci� ling��stica, en

els quals fa unes reflexions

agosarades, ins�lites i

especialment interessants

sobre aquestes q�estions tan

delicades i (per pega) sempre

actuals.

ÒNo �s estrany que

Vidal-Quadras hagi

manifestat la seva

coincid�ncia amb

els plantejaments

ling��stics del

F�rum BabelÓ
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Illes  Balears

La identificaci� del catal� amb
qualsevol orientaci� pol�tica pot
contribuir a allunyar-ne els qui no
professen aquesta orientaci�, i
lÕallunyament pot prendre la forma del
ref�s o, simplement, de la inhibici�.
Suposant que puguem parlar en
abstracte de Òla classe treballadoraÓ,
caldria esbrinar quina �s la seva
posici�. Si fos majorit�riament
dÕinhibici� caldria que els l�ders pol�tics
i sindicals es plantegessin si la
normalitzaci� ling��stica pot reeixir
sense el suport actiu dels treballadors
i, en el cas que no pugui reeixir, que
estudiessin com es pot concitar aquest
suport.

I parlant dÕinhibicions, creus que
cada territori sÕha dÕinhibir dels
processos de normalitzaci�
ling��stica dels altres? Creus que
seria possible que els governs
actuessin dÕacord? Seria
convenient?

Un dels defectes de la normalitzaci�
ling��stica �s que no sÕhagi concebut
com un proc�s que afecta tot el territori
catalanoparlant. �s probable que les
circumst�ncies pol�tiques hagin fet
dif�cil un grau de cooperaci� m�s alt en
aquesta mat�ria entre els governs de
Catalunya, el Pa�s Valenci� i les Illes,
per� aix� no vol dir que sÕhi hagi de
renunciar. La Uni� Ling��stica
Neerlandesa continua sent un
precedent v�lid en aquest sentit. En
abs�ncia dÕuna acci� pol�tica eficient,
caldria impulsar la cooperaci� des de
la societat civil, com fan les tres
confederacions sindicals de CCOO.

Per la llengua i

lÕautogovern

Des de fa quatre anys, al mes de maig, se celebra a les Illes
Balears la ÒDiada per la llengua i lÕAutogovernÓ. Malgrat que
lÕ�s del catal� ha millorat en els darrers anys als mitjans de
comunicaci�, no es pot dir el mateix del seu �s real. El fet
dÕ�sser una comunitat amb una important pres�ncia
dÕimmigrants no tan sols dÕaltres comunitats sin� tamb�
dÕaltres pa�sos, i tamb� la cada vegada m�s important
pres�ncia de ciutadans europeus (especialment alemanys)
que fixen la seva resid�ncia a les Illes, fan que la utilitzaci�
del catal�, com que no t� el suport necessari, no avanci el
que seria desitjable.

Juntament amb aix� hem dÕassenyalar lÕactitud del Govern
del Partit Popular a les Illes, que hist�ricament mai no ha
mostrat una actitud clarament decidida ni en defensa de la
nostra llengua, ni tampoc del nostre territori, patrimoni
hist�ric, cultural, etc.

Una prova del que d�iem �s que enguany ni un sol membre
del Govern ni dels alts c�rrecs del PP varen �sser presents
a les concentracions i actes convocats per lÕObra Cultural
Balear, als quals sÕadheriren diverses organitzacions
c�viques i socials (tamb� CCOO) i que aplegaren 10.000
persones.

Hem dÕafegir com una mostra m�s dÕaquesta falta dÕinter�s
el fet que el Govern balear no tengui signat amb els
sindicats, a pesar de la nostra insist�ncia, cap tipus dÕacord
o conveni que faci possible lÕextensi� de lÕ�s de la llengua
catalana en lÕ�mbit sociolaboral, que com tothom sap �s un
�mbit molt castellanitzat.

A les Illes Balears, a pesar dÕhaver-se aprovat un decret de
m�nims i rebut les compet�ncies dÕeducaci�, no es pot dir
que sÕhagi avan�at, i aix� no �s casual.

El Partit Popular a les Balears, a pesar dels seus esfor�os
per apar�ixer p�blicament com un partit de centre i
autonomista, no pot amagar que en realitat �s un partit
fortament centralista i estatalista lligat als interessos
econ�mics no tan sols estatals sin� tamb� dÕaltres pa�sos i
per tant contrari a les motivacions que donaven per a
aquesta convocat�ria.

LÕ�s de la llengua no �s nom�s una manera dÕexpressar-se,
�s una manera de sentir, una manera dÕ�sser respectuosos
amb la resta de persones; �s tamb� una manera de
defensar els nostres costums, la nostra cultura i el nostre
entorn.

Jos� Navarro



CS de la Comissi�
Obrera Nacional de
Catalunya
Via Laietana, 16, 7�
08003 Ð Barcelona
Tel. 93 481 29 11

UC del Bages 
Pg.  Pere III, 62
08240 Ð Manresa
Tel. 93 873 00 00

UC del Vall�s Occidental
Rambla, 75
08202 Ð Sabadell
Tel. 93 725 26 66

UC del Baix Llobregat
Ctra. dÕEsplugues, 68
08940 Ð Cornell�
Tel. 93 377 92 92

UI de Girona
Miquel Blay, 1, 5�
17001 Ð Girona
Tel. 972 21 73 03

UI de Tarragona
August, 48, baixos
43003 Ð Tarragona
Tel. 977 22 83 96

UI de Lleida
Av. Blondel, 35, 2n
25002 Ð Lleida
Tel. 973 26 36 66

CS de CCOO del Pa�s
Valenci�
Pla�a N�pols i Sic�lia, 5
46003 Ð Val�ncia
Tel. 96 388 21 00

Uni� Comarcal de
lÕAlacant� 
Av. Salamanca, 33
03005 Ð Alacant
Tel. 96 598 21 23

CS de CCOO de les Illes
Balears
Francesc de Borja Moll, 3
07003 Ð Palma de
Mallorca
Tel. 971 72 60 60

ADRECES DELS SERVEIS LING�êSTICS DE CCOO
V Jornades de
normalitzaci�
ling��stica i
ensenyament

Els dies 25, 26 i 27 de febrer

de 1999 es faran les V

Jornades de Normalitzaci�

Ling��stica i Ensenyament als

Pa�sos de Llengua Catalana,

a la Universitat de Castell� (la

Plana Alta). En aquesta

ocasi� la mat�ria dÕestudi

seran els llenguatges no

discriminatoris. LÕacte est�

organitzat per les federacions

dÕensenyament del Pa�s

Valenci�, les Illes Balears i

Catalunya i pels serveis

ling��stics de CCOO PV i de

la CONC.

Diccionari de
relacions
laborals
Els serveis de normalitzaci�

ling��stica de CCOO (Pa�s

Valenci�) i de la Universitat de

Val�ncia han colálaborat per fer

aquest diccionari tan complet,

amb definicions i equival�ncies en

castell� i en angl�s. Les entrades

incorporen, a m�s, notes sobre

lÕ�s dÕalguns termes i

observacions generals que van

m�s enll� del que �s habitual en

els diccionaris terminol�gics.

amb el suport de:

GENERALITAT DE CATALUNYA
Departament de Cultura
Direcci� General de Pol�tica Ling��stica

La teranyina
Publicaci� dels serveis ling��stics de CCOO de
Catalunya, les Illes Balears i el Pa�s Valenci�

Miquel Blay, 1, 5� 17001- Girona
Tel. 972 21 73 03 Fax 972 22 30 91 
E-mail: girona1@conc.es

Coordinaci�: Marc Aguilar
Redacci�: Carles Bertran, Tere Mar�, 
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Disseny i maquetaci�: pipo dols
Impressi�: Ingr�fic SL


	Portada
	intro
	Catalunya
	País Valencià
	Paraules clau
	Converses
	Illes Balears
	Contraportada
	 V Jornades 
	Diccionari
	ADRECES
	Galliner




