lengua,
Treball i Societat

Els {tssislenlx a la Jornada
i. a la drela. diics inmiges
deis parlifipaitls
a la icitila rodona.
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La Unió General de
Trebal!adors(UGT)de
Catalunya va organitzar el passat
28 de JLiny de 1996 a Arbúcies
una Jornada sobre «Llengua,
Treball i Societat».
Amb aquesta Jornada la UGT
pretenia, d'una banda, posar de
manifest el paper clau que han
de jugar els agents económics i
socials. enipresaris i trebaliadors,
en la recuperació plena de Tus
del cátala com a llengua habitual
deis catalans i, de l'altra. obrirel
sindicat i el sindicalisme a tota la
societat catalana.
Com expliquen Joan Guardia
i Josep M. Andreu,
organitzadors de la Jornada, «la
cohesió comunitaria.
I'adscripció amplia i
diversificada deis ciutadans a
referents de perlinen^a
compartits segueix essent el
gran repte social i institucional. I
és aquí on la llengua catalana i
Testal del benestar poden
funcionar com a eixos
vertebradors».

La Jornada s'estructurava en
diferents segments autonoms i
de format lleuger i quant ais
continguts proposava una
vessant mes científica (un
seminari), una altra de mes
política (un acte públic en forma
de debat) i una altra de mes
lúdica i popular (un diñar, un
recital de Lluís Llach i una
revetíla). Així, diuen els
organitzadors. «s'afavoreix la
trobada tranquil-la entre
persones d'ámbits diferents,
perqué la interrelació impulsa la
complexitat. condició
indispensable per a la
competilivitat i condició sine
qua non per a la subsistencia
d'una nació sense estat propi
com ho és la catalana».
La Jornada es va iniciar a les
11 del matí al teatre de la Llar de
Jubilats d'Arbúcies amb un
seminari en forma de taula
rodona moderat peí director del
diari Avui. Vicent Sanchís,
entorn de les funcions de la
llengua en Támbit
socioeconomic i de les
experiéncies de dinamilzació en
empreses. Hi van participar:
Miquel Reniu, director general
de Política Lingüística; Josep
Argelaguet. president de la
patronal FOEG: Joan Vigatá,
delegat del Departament de
Treball a Girona; Jordi Font,
coordinador de Cultura de la
Diputació de Barcelona; Josep
M. Barneda, president de
TAteneu d'Acció Cultural
(ADAC); una representant del
Bloc d'Estudiants
Independentistes (BEI); i Joan
Guardia, responsable del Servei
Lingüístic de la UGT catalana.
A les dues de la tarda, al
Poliesportiu municipal, es va fer
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una arrossada popular i a les 7
va teñir Noc l'acte públic i cívic.
piesenlai per ralcalde de la
població. Jaume Soler, en
defensa de la unital de la
llengua. d'un model de
normalització amb cohesió i
parlicipaciü socials. i perqué es
prioritzi la intervenció en el
camp socioeconomic. La taula
rodona tbu moderada per Joan
Valí i Clara, director editorial
ó'El Puní, i hi van participar:
Josep M. Álvarez. secretari
general de la UGT de Catalunya;
Pere Maclas, conseller de Medí
Ambienl (que hi havia eslat
convida! quan encara era
presiden! de la Dipuiació de
Girona): Joaquim Nadal.
presiden! del grup socialista al
Parlament de Catalunya i alcalde
de Girona; Joan Puigcercós.
diputat d'ERC; Francesc Bujosa,
secretan general de l'Obra
Cultural Balear: i Lluís
Messeguer, professor de la
universitai Jaume I de Ca.stelló
(País Valencia).
La conclusió de les di verses
intervencions podria ser que
encara hi ha molt a fer peí que
fa a la normalització lingüística
del país, sobretot en els ambits
social, economic i laboral, i
que. en aquest terreny,
empresaris i sindicats hi teñen
un paper especialment
rellevant. La cloenda de l'acte
cívic va anar a carree de
Manuel Caslellet, president de
rinstitut d'Estudis Catalans. I a
quarts d'onze de la nit es va
iniciar al pati de Pescóla pública
el recital de l'empordanés Llui's
Llach. La diada es va acabar
amb la celebrado de la revetlla
de sant Pere; no en va era un
28 de juny.
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De la Jornada en podn'em
destacar diverses coses: la
primera. I'insolit d'una
convocatoria d'aquest estil.
promoguda a mes per una
organització sindical. La segona
el fet que se celebres a Arbiícies
un poblé de tradició obrerista i
catalanista, pero allunyal de les
grans ciutats
industriáis. La
tercera, el fet que. a
mes deis agenis
socioeconomics i
polítics. hi hagin
participat
representants del
país Valencia i de
les Ules,

organitzadors, «cal un nou
prolagonisme per a la llengua i
la cohesió social», cal assajar
actuacions «que omplin de
contingut la precarietat de
Tactual fase d"extensió de TLÍS
social de la llengua».
XAVIER BESALÚ

institucions com
l'IEC. el BEI o
l'ADACidiaris
com VAviii i El
Puní.
La participació
de sindicalistes i
ciuladans fou
notable i l'acte va
teñir un resso prou
imporlant en els
mitjans de
comunicació. Com
afirmen els
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