Ho promou:

Plataforma pels Drets Lingüístics
del País Valencià (PDL-PV)
Entitats: ACPV, ACV Tirant, ACICOM, Ca Revolta, Castelló per la Llengua, Comissió 9 d’Octubre de Torrent,
Confederació Gonzalo Anaya, Escola Valenciana, FAPA-València, Societat Coral El Micalet, Unió de Cooperatives
d’Ensenyament Valencianes (UCEV) Sindicats: A Contracorrent, BEA, CCOOPV, COS, Intersindical Valenciana, SEPC,
UGTPV Partits: Compromís, Els Verds del País Valencià, ERPV, EUPV, Guanyant Torrent, Podem, PSAN i PSPV-PSOE.

INFORME VULNERACIÓ DELS DRETS LINGÜÍSTICS
AL PAÍS VALENCIÀ 2015

1. CONTINUA L’ELIMINACIÓ DE LES EMISSIONS DE RTVV

CAS RTVV:
Des del 29 de novembre de 2013 està tancada la ràdio televisió pública de les valencianes i
valencians.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: 29 de novembre de 2013
LLOC: País Valencià

2. CONTINUA L’ELIMINACIÓ DE MITJANS DE COMUNICACIÓ EN VALENCIÀ

CAS CATALUNYA RÀDIO:
Des del gener de 2014 estan tancades les emissions de Catalunya Ràdio, de manera que
deixa tot el territori valencià sense cap mitjà de comunicació audiovisual en la nostra
llengua d’àmbit autonòmic.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius
DATA: Gener de 2014
LLOC: País Valencià

3. DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA A VALÈNCIA

CAS MIQUEL GIRONÉS:
La Secció Quinta de l’Audiència de València absol als dos policies nacionals acusats de
detindre il·legalment i agredir al dolçainer Miquel Gironés per haver-los parlat en valencià
el març de 2013.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals
DATA: Novembre de 2015
LLOC: València

4. DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA A CASTELLÓ

CAS CASTELLÓ:
Un conductor és retingut per parlar en valencià a uns agents de la policia nacional després
d’una infracció de trànsit.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals.
DATA: Febrer de 2015
LLOC: Castelló de la Plana
5. L’AJUNTAMENT D’ELX CONTINUA DISCRIMINANT EL VALENCIÀ

CAS ELX:
L’Ajuntament d’Elx persisteix en l’exclusió del valencià i torna a excloure el valencià de la
nova retolació turística municipal.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius.
DATA: Maig de 2015
LLOC: Elx

6. LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ NO CONVOCA CAP PLAÇA DE PROFESSOR/A
DE VALENCIÀ

CAS OPOSICIONS:
La Conselleria d’Educació de la Generalitat Valenciana convoca places de personal
docent no universitari per a 2015, sense oferir cap plaça de professor/a de valencià.
TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius.
DATA: Maig de 2015
LLOC: País Valencià

MANIFEST
Estem assistint amb indignació a l'augment
de casos de discriminació lingüística al llarg
del País Valencià. Aquests casos constitueixen
no només una manca de consideració i de
respecte sinó sobretot una greu vulneració
de la legalitat vigent cap a la llengua pròpia
i oficial del poble valencià.
L’administració autonòmica té els instruments
efectius necessaris perquè s’acabe la vulneració
dels drets lingüístics dels valencians
i valencianes. Així, les entitats sotasignades
proposem:
1. Que la Generalitat Valenciana emprenga
accions per tal que l'Estat assumisca d'una
vegada per totes la pluralitat lingüística
i cultural existent com un fet enriquidor i no
com una anomalia que cal fer desaparéixer.
S'han d'adoptar les mesures oportunes perquè
aquesta pluralitat siga vista com un valor que
cal respectar i conservar per part de tots els
ciutadans de l'Estat. El tancament de centres
educatius i unitats educatives en valencià,
l'eliminació de la immersió lingüística, així com
el tancament de mitjans de comunicació en la
nostra llengua, són algunes de les expressions
més clares de la regressió pel que fa als drets
lingüístics al País Valencià per a tots els
ciutadans i ciutadanes valencians. Per això,
exigim la reobertura immediata de la ràdio
i televisió públiques valencianes i la
reciprocitat de tots els canals de ràdio
i televisió en la nostra llengua, per la qual
cosa cal reprendre les emissions
de la CCMA i IB3.

2. La Generalitat Valenciana ha de vetlar
perquè l'Estat pose punt i final a les actuacions
de membres del cossos i forces de seguretat
que es caracteritzen per un supremacisme
lingüístic del castellà respecte del valencià.
Així, ha d'aplicar la legislació vigent pel que fa
al règim disciplinari d'aquests cossos, el qual
considera com una falta molt greu qualsevol
discriminació o assetjament per raó de la
llengua. No poden quedar impunes
comportaments que coarten la llibertat
d'expressió dels ciutadans valencianoparlants.
3. La Generalitat Valenciana ha de fer valdre el
seu paper de garant dels drets lingüístics dels
valencianoparlants davant l'Estat tant en
l'àmbit públic com en el privat perquè no torne
a produir-se cap vexació més per motius
lingüístics.
4. La Generalitat Valenciana ha d’implementar
les accions que calguen, adreçades als nous i
noves valencianes (nouvinguts i nouvingudes
que arriben a casa nostra amb la voluntat
d’esdevenir conciutadans nostres), perquè
aquests perceben l’aprenentatge del valencià
com una oportunitat d’inclusió social i perquè
coneguen que l’ús del valencià, en tant que
llengua pròpia del nostre poble, s’empara en
uns drets lingüístics que també són al seu
abast.
5. Denunciem la desaparició dels cursos
d'alfabetització en valencià especialment per
al funcionariat dels cossos i forces de seguretat
destinat al País Valencià.

6. La Generalitat Valenciana i les administracions
públiques haurien d'aplicar el requisit lingüístic
en la funció pública, com també establir
convenis amb altres administracions per a la
formació en la llengua pròpia del País Valencià.
7. El reconeixement de l’equivalència
a tots els efectes i en tots els àmbits de
la denominació català i valencià ha de deixar
de ser un obstacle i convertir-se en un actiu
que afavorisca i incremente les possiblitats
de formació i promoció de la nostra llengua.
8. Animem la ciutadania a denunciar
públicament cada cas de discriminació
lingüística que es produïsca, perquè sols així
es podrà obrir un camí cap a una major pressió
social i sensibilització de l'opinió pública a fi
que la Generalitat Valenciana garantisca
l'oficialitat plena i efectiva del valencià a
l'escola, a l'administració, al carrer, als mitjans
de comunicació i a la societat en general.
Per tot això, les entitats sotasignades,
defensores de la convivència entre pobles
i dels drets humans, denunciem aquesta
situació davant l'opinió pública valenciana
i els organismes internacionals i ens
comprometem a vetlar pels drets lingüístics
de la ciutadania valenciana proclamant el dia 4
de desembre com a Dia dels Drets Lingüístics
al País Valencià.
València, 4 de desembre de 2015
Plataforma pels Drets Lingüístics
del País Valencià (PDL-PV)

