
Amitjan any 2008, quan es van impartir les ponències que hem pogut llegir fins aquí, es
preveia una aprovació ràpida de la Llei de la llengua de signes catalana; tanmateix, diver-
ses dificultats parlamentàries, tant a les Corts espanyoles com al Parlament de Catalu-
nya, van retardar fins a l’any 2010 el debat d’aquesta llei tan important per al col·lectiu de
persones sordes.

Els avençosmés significatius que s’han produït en aquest lapse de temps en la ini-
ciativa de legislació de la llengua de signes catalana, promoguda per la Secretaria de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, són els que segueixen a conti-
nuació.

El 21 de juliol de 2009, el Govern de la Generalitat va aprovar el Projecte de llei de
la llengua de signes catalana, que fou tramès al Parlament de Catalunya, el qual l’ad-
meté a tràmit l’1 de setembre de 2009. L’11 de novembre del mateix any, Josep-Lluís
Carod-Rovira, vicepresident del Govern català, va presentar el Projecte de llei davant
el Ple del Parlament, que continuà la tramitació en no haver-s’hi presentat cap esmena
a la totalitat (vegeu el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya, sèrie P, núm. 99, p. 8-19).

D’altra banda, els dies 18, 20 i 22 de gener de 2010 va tenir lloc a la Comissió de
Cultura del Parlament la ronda de compareixences d’organismes i entitats correspo-
nent a la tramitació del Projecte de llei de la llengua de signes catalana, entre les quals
les de JoanMartí i Castell, president de la Secció Filològica, i Josep Quer iVillanueva,
lingüista investigador i membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, que es
descabdellaren a partir de les quatre de la tarda del dia 18 de gener. Ells mateixos ha-
vien fet la compareixença al Congrés dels Diputats de Madrid, per tal d’expressar-hi
les opinions sobre el Projecte de llei de la llengua de signes espanyola i la llengua de
signes catalana, com a dues llengües diferents. Contribuïren, així, a evitar una confusió
en el text que, d’haver-s’hi mantingut, hauria estat molt negativa.
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A continuació, reproduïm el text del Projecte de llei admès a tràmit per la Mesa
del Parlament el dia 1 de setembre de 2009 i publicat en el Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya, núm. 531, del 7 de setembre de 2009, i els textos de les intervencions de Joan
Martí i Castell i Josep Quer davant el Ple de la Comissió, que són un bon complement
a aquestes actes.

Finalment, el dia 26 demaig de 2010 s’aprovà la Llei, que fou promulgada pel pre-
sident de la Generalitat de Catalunya el dia 3 de juny de 2010 amb el títol de Llei
17/2010, del 3 de juny, de la llengua de signes catalana, i publicada en el Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya, núm. 5647, del 19 de juny de 2010, el text de la qual també re-
produïm.
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