


Manifest
Pels nostres 
drets lingüístics

En la Declaració Universal dels Drets Humans 
(París, 1948), document d’amplíssim consens 
internacional en què se subratllen els drets 
bàsics de les persones construïts sobre valors 
com la dignitat, la llibertat, la igualtat, 
el progrés, la fraternitat o la no discriminació, 
s’a�rma que «tothom té tots els drets 
i llibertats proclamats en aquesta Declaració, 
sense cap distinció de raça, color, sexe, 
LLENGUA, religió, opinió política 
o de qualsevol altra mena...»

L’Estat Espanyol va rati�car la Carta Europea 
de las Llengües Regionals o Minoritàries 
que va entrar en vigor l’1 d’agost de 2001. 
L’objectiu d’aquesta és la prevenció i el 
desenvolupament de les llengües 
minoritàries, promocionant-les a l’àmbit 
públic, així com mantindre la riquesa cultural 
europea. La signatura de la Carta compromet 
els Estats a diverses qüestions com ara: 
reconeixement de les llengües minoritàries o 
regionals, respecte de l’àrea geogrà�ca en 
què es parlen, accions per promoure aquestes 
llengües, facilitar el seu estudi i ensenyament, 
facilitar els no-parlants a aprendre-les, 
eliminació de les discriminacions, promoció 
del respecte mutu entre els grups lingüístics 
diferents i l’aplicació dels principis de la 
Carta a les llengües sense territori. A més, 
la Carta inclou la promoció de mesures 
en diversos àmbits com l’educació, les 
administracions públiques, els mitjans 
de comunicació, les activitats culturals 
o els tribunals de justícia.

La realitat és que, ara per ara, situats 
a les darreries del 2017 del segle XXI, 
des d’instàncies administratives, jurídiques, 
policials o sanitàries, o també en sectors com 
l’economia, l’educació i la cultura, entre altres 
serveis i establiments amb atenció pública, 
continuem observant casos d’un 
inacceptable maltractament dels drets de les 
persones que volen exercir la seua llibertat 
quant a tria de llengua, si la seua tria és el 
valencià, cosa que ens preocupa, per 
descomptat, i molt.

Els Estats membres de la comunitat 
internacional estan obligats a respectar i fer 
respectar els principis d’aquest document. 
Però la realitat és que els successius governs 
espanyols mai no han trobat important 
desplegar resolutivament aquells articulats 
de les seues pròpies normes legals que fan 

referència explícita a la diversitat lingüística 
i cultural de l’Estat Espanyol, perquè així 
l’estructura administrativa estatal incorpore 
la necessitat de prestar els seus serveis a les 
comunitats autònomes amb llengua pròpia, 
adequant-los a aquesta exigència legal. 
Per això mateix, instem el govern central que 
emprenga el desplegament resolutiu necessari 
per prevenir la casuística estadísticament 
constatable de vulneracions dels drets 
lingüístics emparats en la legislació europea 
i internacional. 

En aquest àmbit de responsabilitats polítiques 
del govern central cal destacar la legislació 
educativa orgànica que, com la LOMQE, 
impedeix un rang d’ús igual a les llengües 
que són coo�cials a les comunitats 
autònomes, juntament amb el castellà. 
Per això mateix, és una llei que cal derogar-la 
per substituir-la per una que respecte 
i impulse la realitat plurilingüística, 
pluricultural i plurinacional de l’Estat Espanyol. 
Tothom sap que les contradiccions entre 
aquestes lleis orgàniques i la legislació 
educativa i social aprovada al nostre país 
provoquen bona part dels con�ictes lingüístics 
entre comunitats lingüístiques i és el caldo de 
cultiu de les actituds refractàries a l’aplicació 
d’un plurilingüisme integrador.  

En aquest context, les entitats sotasignades 
ens felicitem per l’anunci d’aprovació per part 
del Consell valencià del Decret que regula 
el funcionament d’una O�cina de Drets 
Lingüístics de la Generalitat Valenciana. 
Aquesta o�cina és tan necessària que, mentre 
no ha existit, la demanda social de protecció 
de drets lingüístics ha hagut de ser assumida 
per entitats i organitzacions no 
governamentals com les nostres. La seua 
creació ha de servir per reduir les incidències 
negatives de la vulneració dels drets 
lingüístics i els seus criteris de funcionament 
els ha de dur a promoure campanyes socials, 
de gran abast però també especí�ques, per 
identi�car en positiu la diversitat lingüística 
i cultural amb la tolerància cívica i els valors 
associats a la convivència. 

A més, volem expressar el desig que aquest 
siga l’últim any que hàgem de celebrar la 
creació d’aquesta o�cina de protecció de 
drets de la ciutadania, i de denunciar la 
vulneració dels drets lingüístics com venim 
fent els últims anys, i passem de les bones 
intencions als fets. En eixe sentit, declarem el 
nostre compromís amb la defensa dels drets 
lingüístics, i la nostra voluntat de treballar 
amb les administracions públiques per 
avançar envers la igualtat lingüística que 
reclama la societat valenciana.

Els canvis de govern en les administracions 
locals, comarcals, provincials, com també a les 
nostres institucions, han produït una millora 
en l’atenció i respecte als drets lingüístics dels 
ciutadans i ciutadanes, però, hi  cal una major 
plani�cació, un major impuls, més recursos 
i plantilles i una major coordinació integral 
per avançar en el procés de normalització 
lingüística del País Valencià. És urgent, 
per tant, treballar aquestes situacions 
de vulnerabilitat de drets amb dades 
quantitatives en la mà, per analitzar en quines 
situacions es generen i decidir la forma menys 
punitiva de resoldre-les. 

D’altra banda, cal considerar que l’exercici 
dels drets lingüístics no ha de provenir sols 
de la reclamació administrativa, individual o 
col·lectiva, sinó que ha de ser un impuls visible 
de la bona gestió de les administracions 
valencianes i d’aquelles administracions 
estatals presents al nostre territori.

Perquè és obligació de totes les 
administracions estimular l’ús funcional 
de les llengües coo�cials a � d’obrir canals de 
normalització que equipare proporcionalment 
els hàbits lingüístics i en cultive la �loso�a 
de la igualtat. Això signi�ca que hi ha d’haver 
recursos administratius i econòmics i plantilles 
su�cients en totes i cadascuna de les 
administracions a disposició dels ciutadans 
i ciutadanes i que hi ha d’existir també un 
esforç per formar els nostres funcionaris 
i funcionàries en el nivell de competència 
lingüística més adequat a les seues tasques 
i especialització administratives. En eixe sentit, 
la futura promulgació de la nova Llei de la 
Funció Pública Valenciana és especialment 
important en arreplegar la competència 
lingüística per al personal que treballe a 
les administracions públiques valencianes. 

Mentrestant, per tot açò, les organitzacions 
sotasignants continuem demanant davant del 
govern de l’Estat, del Consell de la Generalitat 
Valenciana i de les corporacions locals, les 
quals han assumit la protecció dels drets 
lingüístics de les ciutadanes i ciutadans  
valencians, que s’impliquen i es comprometen, 
de forma activa i decidida, a millorar la qualitat 
democràtica i de convivència de la societat 
valenciana per evitar casos de discriminació 
lingüística i per facilitar l’exercici dels nostres 
drets, dels drets de totes i tots nosaltres.

València, 4 de desembre de 2017

Plataforma pels 
Drets Lingüístics 
del País Valencià





INFORME DE VULNERACIONS DELS DRETS LINGÜÍSTICS
AL PAÍS VALENCIÀ 2017

1. Continua l’eliminació de les emissions de 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: Novembre 2013

LLOC: País Valencià

2. Continua l’eliminació de mitjans de comunicació en valencià:
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 2014

LLOC: País Valencià

3. L’empresa Netflix continua discriminant el català:
Netflix, el proveïdor de televisió per internet més gran del món, va arribar a l’estat espanyol el 
dimarts 20 d’octubre de 2015, i va fer-ho sense tenir en compte el català ni als 10 milions de 
potencials consumidors catalanoparlants. La plataforma televisiva ix al mercat espanyol amb 
un catàleg de sèries i pel·lícules només disponibles en castellà i anglès. Més d’un any després, 
malgrat les milers de sol·licituds dels usuaris, en el catàleg de Netflix hi ha pel·lícules que no-
més estan disponibles en la versió doblada i subtitulada en castellà, malgrat que tenen versió 
en català gràcies a les subvencions de la Generalitat de Catalunya. A més, el portal segueix 
sense disposar de web en català ni permet tenir el perfil dels usuaris en aquesta llengua.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: Octubre 2015

Lloc: País Valencià

4. 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 valen-
cià a les pàgines webs i xarxes socials.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: 2016

Lloc: País Valencià



5. Tripadvisor continua discriminant el català:
El web de viatges Tripadvisor no disposa de web en català i, a més no permet publicar comen-
taris 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

6. Discriminació lingüística de la Guàrdia Civil:
Jaume Monfort, tinent d’alcalde de Gata de Gorgos (la Marina Alta), va denunciar a través de 
les xarxes socials que uns agents de la Guàrdia Civil li van recriminar que se’ls adrecés en valen-
cià. Jaume Monfort va denunciar que els guàrdies el van increpar i vexar pel fet de parlar-los 
en valencià i que li van repetir més d’una vegada “que érem a Espanya i que havia de parlar-los 
en espanyol”. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: Desembre 2016

Lloc: Gata de Gorgos (la Marina Alta) 

7. Discriminació lingüística a Castelló de la Ribera:
Una pacient del Centre de Salut de Castelló de la Ribera és discriminada per parlar en valencià. 
L’afectada va adreçar-se a una infermera del centre, que li va respondre que «no entenia el 
valencià», la va afrontar sobre l’obligació de saber castellà i, seguidament, va manifestar preju-
dicis lingüístics d’odi al valencià, impropis d’una treballadora del sector públic de la Generalitat 
Valenciana.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: Gener 2017

Lloc: Castelló de la Ribera (la Ribera Alta) 

8. Discriminació lingüística a les Corts Valencianes:
Durant una sessió parlamentària de la comissió d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de les Corts 
Valencianes intervé Graciela Ferrer, la diputada i portaveu de Compromís en les comissions 
de Medi Ambient i secretària de la Comissió d’Economia, Pressupostos i Hisenda de les Corts 
Valencianes. El diputat del PP Fernando Pastor, referint-se a Graciela Ferrer fora dels micròfons, 
va afirmar «si hablara castellano no se haría tanto lío», en referència a la diputada nascuda a 
Mar de Plata (Argentina).

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: Gener 2017

Lloc: València (l’Horta) 



9. Discriminació lingüística a Calp:
L’Ajuntament de Calp col·loca uns cartells turístics per a senyalitzar els accessos al municipi, en 
els quals utilitza la denominació «Calpe», topònim que no és oficial des de 2008. L’únic topònim 
oficial és «Calp», des que l’ajuntament calpí va sol·licitar l’any 2008 aquesta única denominació 
que va substituir el doble topònim quan la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques 
així ho va corroborar en 2009.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: Febrer 2017

Lloc: Calp (la Marina Alta) 

10. Discriminació lingüística de Renfe:
El compte de Twitter de Renfe de València (@CercaniasVLC) va fer un piulet amb el text: «Un 
Decretazo diseñado al antojo de Escola Valenciana, de la cual es miembro distinguido el pan-
catalanista Sr. Marzà.» Era la resposta a una notícia del diari Las Provincias que criticava el De-
cret de Plurilingüisme 9/2017 de la Generalitat Valenciana. El piulet fou esborrat arran de les 
queixes, però molts usuaris el van capturar. Hores després, Renfe va fer un altre tuit demanant 
disculpes amb el text: «Renfe lamenta el tuit emitido hoy por error en esta cuenta, no comparte 
esa opinión, pide disculpas y tomará medidas para que no se repita.»

TIPOLOGIA: Drets lingüístics col·lectius

DATA: Febrer 2017

Lloc: País Valencià

11. Discriminació lingüística de la Policia Nacional espanyola:
Dos agents de la Policia Nacional espanyola denuncien un pare a Benidorm, quan recollia el 
seu fill a l’escola, per dirigir-se a ells en valencià. Els agents estaven realitzant un control enfront 
del centre educatiu i, quan es van acostar al vehicle de la persona denunciada aquest els va 
contestar en valencià. Els agents li digueren que els parlara en castellà, però el pare replicà que 
estava «en el meu dret de parlar la meua llengua, que també és oficial al costat de l’espanyol a 
la Comunitat Valenciana, a la qual cosa la seua resposta va ser demanar-me la documentació i 
escorcollar-me amb les mans recolzades en el cotxe en presència de tots els xiquets i pares». Al 
final, els agents alçaren acta i el denunciaren davant la indignació d’aquest ciutadà. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Febrer 2017

Lloc: Benidorm (la Marina Baixa)

12. Discriminació lingüística a un establiment de l’empresa RIA:
Un client és discriminat per emprar el valencià quan anava a realitzar un enviament de diners 
en una de les oficines de l’empresa RIA a la ciutat de València. Quan el client es va dirigir a la tre-
balladora de l’establiment, aquesta li va respondre: «hábleme en español. Estamos en España 
y aquí se habla español.» 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Abril 2017

Lloc: València (l’Horta)



13. Discriminació lingüística de la Policia Nacional espanyola:
Maria Josep Amigó, vicepresidenta de la Diputació de València, és identificada per una parella 
d’agents de la Policia Nacional espanyola per parlar en valencià. Maria Josep Amigó partici-
pava en l’acte convocat per les Corts Valencianes per a reclamar una millora en les inversions 
territorials dels Pressupostos Generals de l’Estat i un dels agents l’ha instat repetidament a 
expressar-se en castellà perquè «no l’entenia». 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Abril 2017

Lloc: València (l’Horta)

14. Discriminació lingüística en un concurs organitzat per la la Fundació Activa-T  
i el BBVA:
L’equip de l’IES Isabel de Villena de València denuncia que ha patit discriminació lingüística 
pel fet d’haver estat l’únic centre que ha participat en valencià en la Lliga de Debats que or-
ganitzen la Fundació Activa-T i el BBVA. El centre considera que fou perjudicat al concurs per 
dos jutges que no els entenien malgrat que la participació en valencià està permesa, ja que 
aquesta llengua també és oficial i d’ús reglamentari en el concurs. L’IES Isabel de Villena de 
València és l’únic centre públic que va participar en aquesta edició del concurs. La resta de 
centres valencians que hi van participar eren centres privats que utilitzaven el castellà en les 
seues intervencions. 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Abril 2017 

Lloc: València (l’Horta)

15. Discriminació lingüística en una entrevista de treball:
Una persona ha patit una vulneració de drets lingüístics en una tenda de roba de Carcaixent (la 
Ribera Alta) quan li estaven fent una entrevista de treball.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Maig 2017

Lloc: Carcaixent (la Ribera Alta)

16. Discriminació lingüística al Centre de Salut de Benimaclet:
Una pacient del Centre de Salut de Benimaclet denuncia haver estat discriminada lingüística-
ment per demanar en valencià una cita amb el seu metge de capçalera. Els fets es van produir 
quan va telefonar a l’esmentat centre de salut per a demanar cita prèvia i no la van voler aten-
dre tot al·legant que «no sabien parlar-lo». Quan la pacient va començar a donar-li els números 
de la targeta sanitària, la funcionària li vadir: «Me los vas a dar en castellano». 

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals 

DATA: Juny 2017

Lloc: València (l’Horta)



17. Discriminació lingüística al Centre de Salut de Guardamar del Segura:
Un pacient del Centre de Salut de Guardamar del Segura denuncia que quan es va dirigir a la 
treballadora del punt d’informació el va interrompre per dir-li, amb to contundent: «Primero, 
háblame en castellano». El pacient va canviar al castellà, ja que no sabia bé com reaccionar a 
la situació. A l’eixida de la consulta, el jove va demanar un full de reclamacions a la zona d’ad-
missió. Quan es disposava a omplir-lo, es va adonar que els treballadors li havien proporcionat 
un full de suggeriments en comptes d’un de reclamacions. Finalment, i després de tornar-se a 
queixar, l’afectat va rebre la instància adequada.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: Juliol de 2017

Lloc: Guardamar del Segura (Baix Segura)

18. Discriminació lingüística a l’empresa d’autobusos ALSA:
Una usuària de l’autobús Dénia-Alacant denuncia el menyspreu i l’agressivitat amb què l’ha 
tractat un dels seus conductors per haver-li parlat en valencià.

TIPOLOGIA: Drets lingüístics individuals

DATA: Octubre de 2017

Lloc: Dénia-Alacant


