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Declaracions 
institucionals 

 

«No tiene sentido 
tampoco reforzar la 
presencia de una 
lengua como el 

catalán» 
ABC, 18/10/08 

«Exigir el nivel C 
ahora conllevaría 

inmensas 
contraprestaciones» 

ABC, 18/10/08 

«Exigir el nivel C 
ahora conllevaría 

inmensas 
contraprestaciones» 

ABC, 18/10/08 

«Los únicos comentarios que hemos 
recibido directamente han sido siempre 

de comprensión y apoyo a nuestra 
política de promoción lingüística.» 

ABC, 15/10/08 

Declaracions a la 
premsa del 

Govern de la UPF 

CATALÀ: 
LLENGUA DE 
SEGONA A LA 
UPF 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L'impuls de l'anglès als nous graus i l'aposta pel 
castellà al postgrau deixa el català relegat a un 
paper residual. 
 

El Govern de la UPF porta a terme una política lingüística  
mancada de sensibilitat envers el català 

 

Qui som? 
 
La Plataforma Universitària 
pel Català (PUC) és una 
associació estudiantil 
implantada a la Universitat 
Pompeu Fabra amb 
l’objectiu de promocionar la 
llengua i cultura catalanes 
en l’àmbit universitari. La 
nostra actuació es basa en 
activitats culturals 
(conferències, actes lúdics, 
premis) i en dialogar amb el 
personal docent per tal de 
conscienciar i animar els 
professors no 
catalanoparlants a fer un 
esforç per emprar la llengua 
catalana. També oferim als 
estudiants el Servei 
d’Intermediació per la 
Llengua que pretén resoldre 
els diferents conflictes 
lingüístics que es puguin 
donar a les aules. 
 

PLATAFORMA UNIVERSITÀRIA PEL CATALÀ 2008 

Proper acte:   
27 de novembre a les 13,30 
Conferència de Philip Rasico, professor de 
català a la Vanderbilt University of Tennesee, 
EUA, i membre de l'IEC. 
 

 

 

 

Reclamem: 
Compliment acord del CIC: 

En relació amb l'exigència del  nivell c de català 
a tot el professorat de nova contractació. 

Compliment del PAM: 

Aplicació dels principis del Pla d’Acció pel 
Multilingüisme (PAM). Seguretat lingüística, 
coneixement previ a la matriculació de la 
llengua de docència, no ser discriminat per 
lliurar treballs o intervenir a la classe en català. 

Internacionalització: 

Des de la PUC considerem que l'anglès no ha de 
relegar el català a un paper residual. Pretendre 
ser una universitat amb vocació d’excel·lència 
en la docència no és incompatible amb una 
major promoció de la llengua pròpia de la 
Institució. 


