
El nombre de persones
que, a la ciutat de Valèn-
cia, sap escriure valencià
ha passat d’un 18% el
1993 a un 40,3% actual-
ment, fet que suposa un in-
crement de 21,7 punts en
els últims tretze anys. Tot i
això, la comprensió
d’aquesta llengua ha bai-
xat 10,2 punts entre els
seus habitants en aquest
període, de manera que ha
baixat des d’un 89,7% fins
a un 79,9%. Una situació
que Font de Mora atri-
bueix «als canvis migrato-
ris que han fet de València
una ciutat que rep molta
gent d’altres comunitats
autònomes i d’altres pa-
ïsos». Un exemple
d’aquest resultat es troba a
Russafa, un barri on no fa
gaire els veïns parlaven
majoritàriament en valen-
cià i, que ara amb l’arriba-
da d’estrangers, «ha can-
viat el seu color», indica
Font de Mora.

L’enquesta que es va fer
el desembre de 2006 exa-
mina la situació del valen-
cià dins de la dinàmica de
canvis socials que s’estan
vivint en aquests anys.
«Cal tindre molt present
aquesta circumstància a

l’hora d’analitzar els re-
sultats», adverteix el di-
rector de l’Àrea de Política
Lingüística, Vicent Sator-
res. Així, la capacitat d’es-
criptura en valencià «té re-
lació amb els joves que
han passat pel sistema
educatiu i l’han estudiat a
les aules», recorda Font de
Mora. De fet, l’ús majori-

tari de l’escriptura, un
44,9%, es dóna en els estu-
dis; per costum, el percen-
tatge s’ha duplicat fins a
un 11,8% de valencians i
per motius de treball la
mitjana es manté en un
15,1%.

Els responsables polí-
tics també ressalten que
més de la meitat de la po-

blació de la ciutat sap par-
lar valencià, en concret un
56,3%, una xifra semblant
als que poden llegir-lo, un
57,5%. També ha aug-
mentat el nombre d’alum-
nes en valencià, en què
s’ha passat de 43 a 87 cen-
tres que imparteixen les
classes en la llengua ver-
nacle i el nombre d’alum-
nes que estudien en valen-
cià han passat de 3.703 a
12.946.

«Podem determinar que
la situació i l’ús del valen-
cià a la capital és normal i
natural, cosa que mostra
un panorama moderada-
ment optimista. Estem en
una situació acceptable,
amb avanços notables en
l’última dècada però hem
de continuar treballant»,
valora Font de Mora. Això
no obstant, el conseller
distingeix entre «la capa-
citat» i «l’ús», i apunta que
les xifres de coneixement
de la llengua difereixen
molt de les de la seua uti-
lització. Font de Mora ha
aprofitat la presentació de
l’enquesta –que es farà a
Castelló i Alacant– per cri-
ticar la política lingüística
de Catalunya, que qualifi-
ca d’«impositiva». «Sense
encotillar la vida d’una
persona es pot arribar als
mateixos objectius, decla-
ra Alejandro Font de Mo-
ra, que aposta pel bilin-
güisme.

Augmenta el nombre de persones
que saben escriure en valencià

El govern valencià critica la política lingüística «impositiva» de Catalunya

El conseller Font de Mora (a la dreta) en una campanya de promoció de la llengua. / ARXIU

� El nombre de persones que saben
escriure en valencià ha augmentat en
22 punts des del 1993 a València, se-
gons una enquesta feta pública per la

TERE RODRÍGUEZ/ València Conselleria d’Educació i que con-
trasta les dades de fa més d’una dèca-
da amb les de l’any passat. El pitjor
resultat s’ha obtingut quant a les per-
sones que entenen la llengua, ja que

la comprensió de l’idioma ha baixat
un 10%, un fet que el conseller Ale-
jandro Font de Mora atribueix a
l’augment progressiu de la població
immigrant que arriba a la capital.
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PUBLICITAT

CANTADES D’HAVANERES

del 14 al 19 de setembre
14/09/07 20:00 REUS - BAIX CAMP - Tarragona - Passeig Joan Prim - VEUS DE REUS
14/09/07 21:30 SANT CORNELI DE CERCS - BERGUEDÀ - Barcelona - Local social

PESCADORS DE L’ESCALA
14/09/07 22:00 CALELLA - MARESME - Barcelona - Plaça Catalunya - BERGANTÍ
14/09/07 22:00 MATARÓ - MARESME - Barcelona - Carrer Pelegri - BARCA DE MITJANA
14/09/07 22:00 PALAMÓS - BAIX EMPORDÀ - Girona - 50 anys Rest. La Gamba - PORT BO
15/09/07 21:00 RIPOLLET - VALLÈS OCCIDENTAL - Barcelona - Centre Cultural de Rbla.

St. Jordi - L’ESPINGARI
15/09/07 22:00 BARCELONA - BARCELONÈS - Barcelona - Gran Casino - BERGANTÍ
15/09/07 22:00 GURB - OSONA - Barcelona - Plaça - HAVANA XICA
15/09/07 22:00 RIUDAURA - GARROTXA - Girona - Plaça del Gambeto - PESCADORS DE

L’ESCALA
16/09/07 17:30 BARCELONA - BARCELONÈS - Barcelona - Vallvidrera - ELS PIRATES
16/09/07 18:00 MASQUEFA - ANOIA - Barcelona - Piscina de l’Alzinar - MORRALLA
16/09/07 21:00 MOLLET DEL VALLÈS - VALLÈS ORIENTAL - Barcelona - Plaça -

PESCADORS DE L’ESCALA
16/09/07 22:00 BADALONA - BARCELONÈS - Barcelona - Festa Major Poble Nou - PEIX 

FREGIT
17/09/07 20:00 MALGRAT DE MAR - MARESME - Barcelona - Can Campassol-

BERGANTÍ
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PUBLICITAT

E D I C T E

Han sol·licitat permís municipal ambiental per a l’adequació a la Llei 3/1998, de la intervenció integral de l’Administració am-
biental de les activitats existents degudament legalitzades, les persones o entitats que es relacionen a continuació.
Les sol·licituds esmentades, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la Intervenció integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions, de 9 de juliol del 1999 (BOP 26.07.99), se sotmeten a informació pública per un termini de DEU
DIES HÀBILS per tal que qui ho consideri convenient formuli les al·legacions i observacions que consideri oportunes.

Expedient Titular / Tipus Activitat Emplaçament

PMMA-316/2006 PASTISSERIA MARCONI, SL C. DE MARCONI, 83, BXS.
FORN DE PA I PASTISSERIA
ADEQUACIÓ A LA LIIA

PMMA-201/2007 INDUSTRIAS GRÁFICAS MINERVA SL C. DE CATALUNYA, 35
ARTS GRÀFIQUES
ADEQUACIÓ A LA LIIA

PMMA-219/2007 GRÁFICAS HERFO SL C. DE BONAVENTURA CASTELLET, 
ALTRES ACTIVITATS D’IMPRESSIÓ 2-B, LO
ADEQUACIÓ A LA LIIA

Han sol·licitat llicència municipal ambiental per a la modificació i adequació a la LIIA d’activitats als emplaçaments que s’in-
diquen, les persones o entitats que es relacionen a continuació.
Les sol·licituds esmentades, d’acord amb l’Ordenança reguladora de la Intervenció integral de l’Administració municipal en
les activitats i instal·lacions, de 9 de juliol del 1999 (BOP 26.07.99), se sotmeten a informació pública per un termini de VINT
DIES HÀBILS per tal que qui ho consideri convenient formuli les al·legacions i observacions que consideri oportunes.

Expedient Titular / Tipus activitat Emplaçament

LAMA-4/2005 FORMIGONS LA MOLA SA C. DE L’ESLA, 22
FABRICACIÓ DE FORMIGÓ FRESC
MODIFICACIÓ I ADEQUACIÓ A LA LIIA

Els expedients són públics i poden consultar-se a les oficines del Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de
Terrassa (raval de Montserrat, núm. 14), de dilluns a divendres de 9 a 14 hores.

MÀRIUS MASSALLÉ I BAINAD 
REGIDOR DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
Terrassa, 12 de setembre de 2007 
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� «La Compañía Nacio-
nal de Danza té ganes
d’actuar a Catalunya», re-
marca el director del Cen-
tre Cultural Sant Cugat.
Per aquest motiu, Nacho
Duato ha confirmat l’es-
trena absoluta d’una co-
reografia seva, Duelo, a
Sant Cugat aquesta tardor.
Per ara, no s’ha desvetllat
si Duato també hi intervin-
drà com a ballarí (com ja
va fer a Alas, en què actua
de protagonista i té previst
interpretar-la al Mercat de
les Flors). A la programa-
ció del centre cultural, que
aquesta tardor commemo-
ra el quinzè aniversari,
també debuta la programa-
ció de jazz, «uns concerts
que els espectadors dema-
naven». El teatre auditori
s’insereix al Festival de
Jazz de Barcelona i al Fes-
tival de gospel de Catalu-
nya.

L’entrada del jazz al tea-
tre auditori inclourà noms
internacionals com ara Be-
bo Valdés Quartet (11 de
novembre), Michel Cami-
lo trio (17 de novembre) i
Concha Buika (24 de no-
vembre), que es completa
amb la Big Band Jazz Ter-
rassa & l’Orquestra Sim-
fònica de Sant Cugat (9 de
novembre). En la línia mu-
sical destaca també Sowe-
to Gospel Choir (22 de se-
tembre) amb 26 cantants i

quatre músics. Albert Pla
recupera el concert Vida i
miracles estrenat al Lliure
l’any passat i que pretén
ser una oportunitat del tea-
tre auditori d’arribar a
nous públics.

L’estrena de Duato, que
prepararà durant l’última
setmana al mateix teatre,
es completarà amb les co-
reografies Wings of wax i
Gnawa. La companyia ja
havia fet altres estrenes
mundials al teatre auditori
de Sant Cugat com la de
Romeo & Julieta (1998).

J.B. / Sant cugat del Vallès

El Centre Cultural Sant
Cugat farà l’estrena
mundial d’una peça

de Nacho Duato

L’actor Manel Barce-
ló arrenca a Sant Cu-
gat del Vallès la cele-
bració dels 25 anys re-
presentant La tigressa
i els altres contes, de
Dario Fo i Franca Ra-
me (6 d’octubre).
L’actor aprofita la vi-
sita per representar
també Els contes del
Sr. Nil (7 d’octubre),
un text de teatre fami-
liar que ja va estrenar
amb èxit al Romea.

25 ANYS DE TEATRE


