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Commemoració del 4 de desembre, Dia dels Drets Lingüístics al País Valencià 

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ EXECUTIVA 

DE LA CONFEDERACIÓ SINDICAL DE CCOO PV 

 

 

En temps de crisi, cal mantenir l’esforç, el consens cívic i l’activisme social en la defensa 

dels nostres drets i la nostra llengua.  

 

Avui 4 de desembre commemorem el dia dels Drets Lingüístics al País Valencià, tal i com vam 

decidir entitats cíviques i socials, partits polítics i sindicats implicats i compromesos en la 

promoció i l’ús de la nostra llengua i dels drets lingüístics en un context polític al País Valencià 

de fort atac contra l’ús social del valencià. 

 

La Carta europea de les llengües regionals o minoritàries va ser adoptada, com a convenció 

l’any 1992 pel Comité de Ministres del Consell d'Europa i aquesta va ser signada pel Govern 

espanyol. Aquesta Carta és un tractat internacional que pretén ser la base sobre la qual es 

puga organitzar la protecció i el foment de totes les llengües regionals o minoritàries 

tradicionals d'Europa. 

 

La Carta també regula el mecanisme de control dels compromisos assumits. En virtut 

d’aquestes avaluacions, el Consell d’Europa ha insistit a l’Estat espanyol en la necessitat de 

canviar l’ordenament jurídic, de millorar el marc legislatiu educatiu per a permetre la immersió 

lingüística i incorporar la competència lingüística en tots els sectors de les administracions 

públiques. 

 

Aquesta situació de mancança de protecció i de promoció de les llengües cooficials s’ha 

agreujat al País Valencià a causa de les sentències del Tribunal Suprem contra el Decret 

d’usos institucionals i administratius de les llengües oficials en l’Administració i contra el Decret 

de creació de l’Oficina de Drets Lingüístics. 

 

Aquestes sentències deixen ben a les clares alguns aspectes de la situació crítica en l’àmbit 

legal dels nostres drets lingüístics: no ens reconeixen la capacitat de comunicar-nos amb 

territoris de la mateixa llengua, no accepten la capacitat de gestió de l’Administració per 

tramitar les queixes contra la vulneració de drets lingüístics i no permeten un ús preferent del 

valencià en l’àmbit de gestió de la Generalitat. 

 

CCOO PV juntament amb altres entitats dedicades a l’especial protecció i foment del valencià 

hem manifestat ja reiteradament el nostre rebuig a les conseqüències d’aquestes sentències i 

la necessitat de canviar el marc legal autonòmic i estatal. 
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Estem convençudes i convençuts, des de la legitimitat de ser l’organització de treballadores i 

treballadors més representativa del País Valencià, que hi cal avançar legislativament i, sobre 

tot, socialment en el respecte i ple accés als nostres drets lingüístics i en la pervivència i 

promoció del valencià, el nostre català. 

 

D’acord amb aquest convenciment, volem instar i ens comprometem a impulsar les següents 

mesures i avanços socials que considerem bàsics i necessaris: 

- L’aprovació i el desenvolupament d’una Llei d’igualtat lingüística. 

- La incorporació de l’Administració valenciana a l’Institut Ramon Llull. 

- La reciprocitat dels senyals de les ràdio i televisió públiques dels territoris de parla 

catalana. 

- El desenvolupament reglamentari, i la corresponent inversió en formació, per a la 

implantació de la competència lingüística, en igualtat de les dues llengües oficials, en la 

funció pública. 

- L’impuls en l’àmbit estatal dels canvis legals necessaris per a avançar en la igualtat i 

els drets lingüístics. 

 

Cal, per tant, mantenir l’esforç, el consens cívic i l’activisme social per tal de no deixar-nos els 

nostres drets ni la nostra llengua pel camí. Estem en temps de crisi profunda social i econòmica 

a causa de la covid-19. Així i tot, no hem de permetre que, a més de les dificultats 

econòmiques i sanitàries, vegem també restringits els nostres drets fonamentals i de 

ciutadania.  

 

La classe treballadora al País Valencià mantenim que actuar és essencial i seguim treballant i 

lluitant per fer del valencià la llengua d’integració social al nostre territori i consolidar els drets 

lingüístics de totes les persones que hi viuen i treballen al nostre País.  


