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TRAMITACIONS EN CURS

3.10.25.

2. Instar a respectar el dret d’opció lingüística en to-
tes les aplicacions de compra per Internet del portal de 
Renfe que s’obrin a partir d’ara.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2008

Oriol Pujol i Ferrusola Carles Puigdemont i Casamajó
Portaveu del G. P. de CiU Diputat del G. P. de CiU

proposta de resolució sobre la declara·
ció d’espècie cinegètica del corb marí i 
sobre l’estudi de la seva alimentació
Tram. 250-01501/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió
Reg. 36764 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de Medi AMbient i HAbi-
tAtge

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Agustí López i Pla, 
diputat, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
d’acord amb el que estableixen els articles 145 i 146 del 
Reglament del Parlament, presenten la següent Proposta 
de resolució.

exPosició de Motius

Fa tan sols uns 10 anys que el corb marí (Phalacroco-
rax carbo), també anomenat cormorà, vola per damunt 
dels trams mitjos i alts dels rius dels Pirineus catalans. 
Aquestes aus, que fins llavors només eren conegudes 
als penya-segats del litoral d’Europa, tenen una enver-
gadura alar d’uns 150 cm i un to negrós i se solen veure 
amb les ales esteses per tal d’eixugar les plomes després 
de les seves immersions en què pesquen amb voracitat 
reconeguda pels coneixedors dels hàbitats marins.

A hores d’ara són dues les grans aus que sobrevolen 
els rius pirinencs, el corb marí i el bernat pescaire, cap 
de les quals és oriünda, i sense cap mena de dubte són 
els principals actors de la considerable davallada de les 
poblacions piscícoles fluvials, tot i que la major part és 
atribuïble al primer.

La voracitat del corb marí cap a la truita comú és tan 
notable que els pescadors, amb un cert to irònic, opinen 
que no cal l’aprovació parlamentària de la nova Llei de 
pesca que tot just ha iniciat la seva tramitació, doncs 
els darrers anys els únics que pesquen als rius catalans 
són els corbs marins i, en menor mesura, els bernats 
pescaires.

La piscifactoria del Pont de Suert, Alta Ribagorça, ubi-
cada a unes edificacions típiques de les instal·lacions 
hidroelèctriques de les dècades de 1950 i 1960 i gesti-
onada pel Departament de Medi Ambient i Habitatge, 
a més de la cria de truites desenvolupa un projecte de 
cria de llúdrigues en captivitat amb un èxit reconegut 
al seu Centre de Fauna, en funcionament des de 1995, i 

proposta de resolució sobre l’ús del ca·
talà en la compra de bitllets de tren per 
internet
Tram. 250-01500/08

Presentació
Grup Parlamentari de Convergència i Unió

Reg. 36763 / Admissió a tràmit: 
Mesa del Parlament, 16.12.08

A lA MesA de lA coMissió de PolíticA territoriAl

Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, i Carles Puigdemont 
i Casamajó, diputats del Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, d’acord amb el que s’estableix als articles 
145 i 146 del Reglament de la Cambra presenten la se-
güent proposta de resolució.

ProPostA de resolució Perquè el servei de coMPrA Per 
internet dels bitllets de l’Ave sigui tAMbé en cAtAlà

exPosició de Motius

L’entrada en servei del Tren d’Alta Velocitat entre Bar-
celona i Madrid ha incrementat notablement el nombre 
d’usuaris del servei de compra de bitllets a través de la 
plataforma d’internet que la companyia posa a dispo-
sició dels usuaris.

Lamentablement, aquest és un servei que no està 
disponible en la llengua pròpia de Catalunya, que 
és oficial conjuntament amb el castellà. Les úniques 
opcions lingüístiques per poder comprar bitllets del 
pont Barcelona-Madrid, al marge del castellà, són en 
anglès.

Aquesta actitud revela una manca de sensibilitat de 
l’empresa pública envers la llengua pròpia oficial de 
Catalunya, i impedeix als catalans el dret d’opció lin-
güística reconegut a l’Estatut.

El servei del TAV arribarà a tot el territori i tot fa pensar 
que el nombre d’usuaris s’incrementarà en els propers 
anys, és urgent que Renfe corregeixi aquesta actitud i 
ofereixi en un temps raonable l’opció lingüística també 
en llengua catalana.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió, presenta la següent:

ProPostA de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

1. Instar el Ministeri de Foment que garanteixi el ser-
vei de compra de bitllets per internet, especialment 
els del servei d’AVE Barcelona-Madrid, en llengua 
catalana.


