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Aquest informe pretén visibilitzar la discriminació que pateix 
la ciutadania quan parla valencià al País Valencià, malgrat estar 
a l’empara de la llei vigent. Així, cada 4 de desembre diferents 
entitats d’arreu del territori commemorem el Dia dels Drets  
Lingüístics amb l’objectiu de posar fi a la vulneració de  
drets lingüístics de les persones valencianoparlants.



INFORME DE DENÚNCIES DELS DRETS LINGÜÍSTICS
AL PAÍS VALENCIÀ 2020

1. Continua l’eliminació de les emissions de mitjans de comunicació en valencià:

Després de l’apagada de les emissions de TV3 al febrer de 2011 a tot el territori valencià, amb 
el tancament de les emissions de Catalunya Ràdio al gener de 2014, el País Valencià continua 
sense rebre el senyal de cap mitjà de comunicació audiovisual en valencià de la resta de  
territoris de parla catalana.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: Gener 2014  LLOC: País Valencià

FONT: Acció Cultural del País Valencià

2. Netflix, HBO i Amazon continuen discriminant el català:

Els proveïdors de televisió per internet Netflix, HBO i Amazon continuen sense tenir en 
compte el català ni els 10 milions de potencials consumidors catalanoparlants, malgrat els 
milers de sol·licituds dels usuaris i de les usuàries. Aquestes plataformes televisives només 
ofereixen sèries i pel·lícules en castellà i en anglès, malgrat que moltes d’aquestes tenen 
versió en català gràcies a les subvencions de la Generalitat de Catalunya. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2015  LLOC: País Valencià

FONT: Plataforma per la Llengua i Escola Valenciana

3. Ús del valencià a les webs i xarxes socials de les federacions i clubs esportius valencians:

La major part de les federacions i clubs esportius valencians continuen sense emprar el  
valencià a les pàgines web i xarxes socials.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2016  LLOC: País Valencià

FONT: Escola Valenciana

4. Tripadvisor continua discriminant el català:

El web de viatges Tripadvisor no disposa de web en català i, a més, no permet publicar  
comentaris en aquesta llengua. El passat mes de novembre, un usuari de Tavernes de la 
Valldigna ho va denunciar públicament.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2016  LLOC: País Valencià

FONT: Plataforma per la Llengua i Escola Valenciana



5. L’aplicació RadarCovid fa distinció entre el català i el valencià

L’aplicació oficial RadarCovid del Ministeri de Sanitat creada pel Govern d’Espanya separa 
el català i el valencià com si fossen dues llengües diferents, fet que contribueix a generar 
confusió respecte la llengua que compartim, en les seues diverses modalitats, milions de 
ciutadans de territoris diversos. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: IEC – Secció Filològica

6. Els programes de la CEICE estan en castellà i els enllaços s’obren en castellà per defecte

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport té programes i enllaços que s’obren per defecte 
en castellà, fet que discrimina el valencià, uns exemples en són el SAI, PortalEdu i Itaca. Això 
suposa que les persones que no estan sensibilitzades no canvien el web de llengua i 
extreuen la documentació en castellà.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

7. Nomenclàtor de municipis en castellà al web del CEFIRE i sense respectar  
     la nomenclatura oficial en valencià

El web del CEFIRE on es recullen els diversos centres territorials no respecta la nomenclatura 
en valencià i mostra el nomenclàtor dels municipis en castellà. Uns exemples ben evidents 
són: Alicante, Castellón de la Plana, Elche, Orihuela, Sagunto, Torrente, Vinaroz, Xátiva i Alcoy. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana

8. Documentació del INVASSAT únicament en castellà

Durant l’inici de la pandèmia causada per la Covid19 l’INVASSAT redactava únicament en 
castellà la documentació i el material que realitzava, fet que discrimina la nostra llengua. 
Actualment, ja disposa de la documentació i material en valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: País Valencià 

FONT: Escola Valenciana



9. Discriminació lingüística a Castelló de la Plana

El passat 23 de gener, Encarna Aragonés es disposava a canviar un bitllet de tren a l’estació 
de RENFE de Castelló de la Plana, aleshores el treballador de la taquilla li va dir que parlés en 
castellà. Encarna li respongué que tenia el seu dret d’expressar-se en valencià ja que és una 
llengua cooficial, el treballador li va dir que no l’atendria si ella parlava en valencià. Llavors 
l’usuària digué que si no podia parlar en la seua llengua, posaria una reclamació i avisaria la 
seua/el seu cap. Seguidament, el treballador va rectificar i la va atendre. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Gener de 2020 LLOC: Castelló de la Plana (la Plana Alta)

FONT: Plataforma per la Llengua

10. Discriminació lingüística a Vinaròs

El dia 16 de febrer de 2020, a les 05:45h, Marc Lorca va acudir al Centre de Salut de Vinaròs 
atès que havia sofert un robatori amb violència física aquella nit. Necessitava atenció mèdica 
i un informe mèdic que acredités les lesions que patia a la cara, amb la finalitat d’aportar-lo 
quan presentara la denúncia a la Guàrdia Civil. Marc va iniciar l’explicació en valencià del que 
li havia passat amb el Dr. Michele Alberto Scalzulli Adum, quan de sobte el tallà i li digué: 
“¡en castellano!”, a continuació, el pacient es va dirigir en castellà. Ja fora de la consulta, Marc 
Lorca va demanar a l’administrativa del Centre de Salut el formulari de la Generalitat per 
fer la seua queixa, i li va donar un full en blanc, fet que Marc va interpretar com una burla, 
i li va demanar un formulari oficial. Segons després va arribar el Dr. Scalzulli Adum, i va dir 
a la funcionària: “¿Qué? ¿La está liando, no? Llama a la Guardia Civil”. I s’adreçà al pacient 
dient: “Si no te vas, llamamos a la Guardia Civil”. I el pacient els va dir: “Yo solo quiero formular 
una queja, no sé para qué queréis llamar a la Guàrdia Civil, pero si lo consideráis necesario, ya 
la podéis llamar”. Sorprenentment, l’administrativa va trucar a la Guàrdia Civil, i uns minuts 
després van aparèixer tres agents per identificar-lo.  

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Febrer de 2020 LLOC: Vinaròs (el Maestrat)

FONT: Plataforma per la Llengua

11. Discriminació lingüística a Vinaròs 

El mateix 16 de febrer de 2020 tres agents de la Guàrdia Civil de Vinaròs van impedir a Marc 
Lorca expressar-se en valencià. La Guàrdia Civil li va dir: “Nos tienes que hablar en castellano”, 
i ell els va respondre: “Jo puc expressar-me en qualsevol de les dues llengües oficials a la 
Comunitat Valenciana, i ara només pretenc formular una queixa al Centre de Salut, i no és 
moment de discutir amb vostés el fons de la queixa”. A continuació, el van agafar entre els 
tres i el van fer fora del Centre de Salut a la força. A fora del Centre de Salut, un guàrdia civil 
li digué: “Vamos a denunciarle por alterar el orden, márchese a casa”. Després d’això els 
guàrdies civils van pujar al cotxe i se’n van anar. Seguidament, en marxar els agents, Marc 
Lorca tornà al Centre de Salut; primerament, no li volien obrir de nou, però posteriorment 
li obriren. Un cop dins agafà les dos còpies del formulari oficial de queixa de la Generalitat 
Valenciana i va marxar del centre. 



TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Febrer de 2020 LLOC: Vinaròs (el Maestrat)

FONT: Plataforma per la Llengua

12. Discriminació lingüística a Mislata 

Empar Mirasol és una ciutadana nascuda a Mislata, al País Valencià, que viu a Badalona. A 
la seua documentació oficial el seu nom hi apareixia en castellà («Amparo») i va decidir de 
fer-lo traduir perquè coincidís amb el seu nom real en valencià. L’octubre de 2019 va anar al 
Registre Civil de Badalona per demanar el canvi, però allà li van dir que la gestió l’havien de 
fer a Mislata. Aquell mateix mes, Empar va posar-se en contacte amb les oficines del Registre 
Civil de la seua ciutat natal per sol·licitar el canvi. Tanmateix, va rebre una resposta en què 
només li deien que la forma com ho havia demanat no era correcta. Aprofitant que el mes 
de febrer de 2020 era a València, Empar va anar a les oficines de Mislata personalment. Tan-
mateix, la funcionària que la va atendre se la va treure de sobre amb un to molt provocador. 
En concret, li va dir que les normes eren iguals «en todo el estado español, incluida Cataluña» 
i que aquell dia «no tocaba» aquell tema. La dona no va explicar a Empar per què no ho po-
dia fer ni quins eren els passos que havia de seguir. Al final, la ciutadana va haver de marxar 
sense haver pogut fer el tràmit.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Febrer de 2020 LLOC: Mislata (l’Horta Nord)

FONT: Plataforma per la Llengua

13. Discriminació lingüística a València 

Imma Giner Fillol era al terrat de la seua finca, a València, estenent la roba amb les seues 
dues filles, durant el confinament decretat amb motiu de la pandèmia del coronavirus. En 
un moment determinat, quatre agents de la policia estatal van aparèixer al terrat de la finca 
adjacent, acompanyats d’un membre de la comunitat de veïns corresponent, que havia de-
nunciat Imma. Els agents van saltar d’un terrat a l’altre i es van encarar amb Imma, de mane-
ra molt agressiva i apropant-s’hi molt, tot i que no duien mascareta. Els policies van dir a la 
dona que això era desacatament i que la denunciarien, i li van exigir que s’identifiqués. Quan 
Imma els va dir el seu nom i cognoms, que són en català, el policia que els havia d’apuntar li 
va dir que «no tengo por qué entender valenciano». Imma va dir que no portava el document 
d’identitat a sobre. En un moment donat, una veïna va treure el cap per veure què passava 
i es va adreçar a Imma en català. Quan Imma va respondre a la veïna, els policies van tractar 
de prohibir-li-ho: «que no hable el valenciano! Lo que hace usted es desacato a la autoridad». 
Després que una de les filles dugués a Imma el seu carnet d’identitat, la dona va voler saber 
el número d’identificació dels policies, però ells es van negar a donar-li’l, i li van dir que ja li 
arribaria amb la notificació de la sanció.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Abril de 2020 LLOC: València

FONT: Plataforma per la Llengua



14. Discriminació lingüística a Alcoi 

Josep Rubio va anar a fer l’examen de conduir motocicletes A2 a la ciutat d’Alcoi. Rubio havia 
demanat a l’imprès de sol·licitud de l’autoescola de fer-lo en valencià, però un cop a l’edifici 
en què es feia l’examen, el funcionari li havia dit que l’havia de fer en castellà perquè «es la 
lengua oficial del estado». Quan Rubio va protestar, un altre funcionari va reconèixer que 
tenia el dret reconegut de fer l’examen en valencià, però va explicar que no disposaven del 
model de l’examen A2 en aquesta llengua «en tractar-se d’un examen específic».

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Juliol de 2020 LLOC: Alcoi (l’Alcoià)

FONT: Plataforma per la Llengua

15. Discriminació lingüística a València 

Zahia Guidoum va anar al Centre de Salut Salvador Allende de València a fer-se la prova de 
la Covid-19. Quan va arribar al mostrador, la treballadora va informar-li que havia de signar 
un document de responsabilitats en què es comprometia a fer quarantena els següents dies. 
Quan Guidoum anava a llegir el paper va veure que era en castellà i va demanar a la dona 
que li’l lliurés en valencià. La dona va fer que no amb el cap i va dir «no, solo en castellano», 
tot indicant que anaven desbordats i que no tenien temps per incloure el valencià. Per fer la 
prova, era obligatori signar, i per tant van obligar Guidoum a triar entre renunciar a la prova 
o als seus drets lingüístics. Guidoum va optar per signar però va presentar una instància pos-
teriorment. En la queixa, la ciutadana va explicar que tota la informació fixa a l’exterior del 
centre, així com la retolació, era íntegrament en castellà, sense cap presència del valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Juliol de 2020 LLOC: València

FONT: Plataforma per la Llengua

16.  L’Hospital públic Mare de Déu dels Lliris d’Alcoi entrega les cartes de naixement  
         i la Cartilla de Salut Infantil en castellà per defecte

El centre hospitalari públic Mare de Déu dels Lliris d’Alcoi entrega a les famílies dels nounats 
i de les nounades una carta i la cartilla de Salut Infantil en castellà per defecte. Si les famílies 
volen rebre-les en valencià han de fer la gestió per canviar-ne la llengua. Aquest fet discrimi-
na clarament el valencià. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius 

DATA: 2020 LLOC: Alcoi (l’Alcoià)  

FONT: Escola Valenciana


