El valencià, com la resta de llengües, és un element fonamental de la formació i la
personalitat del poble valencià, una eina de comunicació, d'integració i de cohesió social
dels valencians i valencianes, amb independència del seu origen geogràfic i, per tant, és
un deure fonamental dels gestors públics, la dignificació de la llengua pròpia com un
element més de la nostra singularitat en un món cada vegada més globalitzat i desigual.
A més, compartim cultura i llengua amb altres territoris mediterranis amb els quals
formem una comunitat lingüística que al llarg dels segles ha contribuït de forma clara al
desenvolupament de la cultura europea i universal de la mà d'escriptors com Ausiàs
March, Joanot Martorell o Isabel de Villena, entre molts d'altres.
No obstant això, les circumstàncies històriques i de vegades excepcionals, han fet que la
cultura i la llengua pròpies no hagen estat suficientment valorades per les successives
administracions que han ocupat les històriques institucions valencianes, de forma que la
situació sociolingüística del valencià és cada vegada més complexa, i cada vegada
estem més i més lluny de la plena normalització i dignificació de la cultura valenciana.
Aquesta situació anòmala s'agreuja fins al punt de ser l’única regió autònoma i amb
llengua pròpia d'Europa que no gaudeix d'uns mitjans de comunicació públics en la
nostra llengua.
Aquesta situació provoca, doncs, l'absoluta necessitat d'orientar la política lingüística de
les institucions valencianes cap a una plena normalització cultural que garantisca de
forma clara i decidida els drets lingüístics de tots els valencians, doncs d'altra forma la
cultura valenciana queda restringida a una situació social, política i administrativa
residual, la qual cosa és el pas previ a la marginació i a la seua desaparició.
Així doncs, considerem que totes les administracions públiques valencianes, des de la
Generalitat i les Diputacions fins als Municipis, han de vetllar per la correcta
implementació dels plans de normalització i foment del valencià i posar en marxa totes
les polítiques necessàries per a garantir la plena igualtat lingüística.
Per tot això, els sotasignats proposem la formació d’un corpus jurídic i d’unes
institucions que aprofiten per a normalitzar, oficialitzar i fer efectiu l’ús del valencià en
tots els àmbits socials i administratius. Aquesta proposta es concreta en les accions i
mesures següents:
1. Creació del Consell Social de la Llengua

2. Mancomunar oficines de promoció del valencià per als pobles menuts que no tenen
capacitat econòmica per a poder tindre una oficina pròpia.
3. Tots els continguts de tots els canals i emissores de la CVMC han de ser 100% en
valencià.
4. Han de ser en valencià almenys el 50% dels continguts de tots els canals i emissores
que tenen llicència d’emissió atorgada per la Generalitat Valenciana.
5. Reciprocitat dels canals i emissores de la CVMC amb els de la CCMA i IB3, amb
continguts compartits, com recentment ha fet TV3 i IB3.
6. Implantació de la plena competència lingüística com a requisit per a accedir a totes
les administracions públiques situades a la Comunitat Valenciana.
7. Creació de xarxes culturals d’exposició de productes culturals en valencià en àmbits
com el cinema, la música, el teatre i altres activitats a tot el territori, i fomentar la
col·laboració entre programadors públics i privats.
8. Tramitació i aprovació d’una nova llei de política lingüística
9. Tramitació i aprovació d’una nova llei d’Administració Local que incloga i
especifique el ple ús del valencià en totes les seues actuacions.
10. Tramitació i aprovació d’una llei d’Administració de la Generalitat Valenciana que
incloga i especifique el ple ús del valencià en totes les seues actuacions.
11. Tramitació i aprovació d’una llei dels Usos institucionals del valencià en
l’Administració Valenciana i els seus representants polítics, que incloga i especifique el
ple ús del valencià en totes les seues actuacions.
12. Tramitació i aprovació de lleis o acords amb l’administració de l’Estat i el Consell
General del Poder Judicial per tal d’assegurar-ne l’ús normal del valencià en
l’administració de justícia, l’administració perifèrica de l’estat, la policia nacional,
registres públics, notaris i registradors, etc.
13. Tramitació i aprovació d’una llei d’aplicació del valencià en els concursos de
funcionaris amb habilitació estatal.

